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Ad 1. Velkomst og godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet den 23. september 2009
Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til de nye
medlemmer af Repræsentantskabet, der var til stede:
•
•
•
•
•
•

Direktør Agata Przybyszewska, MathMagicians, Odense
Rådmand Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune, Social- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen
Borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune
1. viceborgmester Jakob Lose, Esbjerg Kommune
Regionsmedlem, Ellen Knudsen, Region Sjælland (genvalg)
Som observatør: stud.mag. Historie Nikolaj Ellekjær

Formanden meddelte, at CEO/adm. direktør Ingelise Saunders efter eget
ønske er udtrådt af Repræsentantskabet. Ligeledes vil Charlotte SahlMadsen efter udnævnelse til videnskabsminister skulle fratræde alle
hverv i offentlige eller private virksomheders, foretagenders eller
institutioners tjeneste.
Der har endvidere været afholdt valg blandt de studerende til bestyrelsen.
Jens Theil og Kim Jensen blev ønsket tillykke med genvalget.
Derpå blev referatet fra mødet den 23. september 2009 godkendt
uden bemærkninger.

Ad 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
Bestyrelsesformand Johannes Due orienterede fra bestyrelsesmødet
i januar. Bestyrelsen har drøftet trivselsundersøgelsen blandt
SDU’s medarbejdere og de foreløbige forslag til nye uddannelser
til næste akkrediteringsfrist, lige som man drøftede SDUs position
på det universitetspolitiske landkort.
Endvidere har bestyrelsesformændene samlet haft et ”hilse-på”møde med den nye videnskabsminister, hvor man fokuserede på to
budskaber: 1) en fornyet indsats fra ministeriet for regelforenkling
på uddannelsesområdet, særligt den internationale del og 2)
bekymringen for universiteternes økonomiske grundlag fra 2013
og frem, hvor globaliseringsmidlerne ophører. Ministerens svar
var, at det bliver vanskeligt at finde nye midler.
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Ad 3. Aktuelle sager
Rektor glædede sig over, at der er udnævnt en minister med rødder
i den syddanske region, men at han også havde noteret sig en vis
tøven fra ministerens side ift. at sikre universiteternes økonomiske
grundlag fra 2013 og frem.
Rektor orienterede om, at regnskabet for 2009 er ved at være
færdigt. Det vil udvise et overskud på 7½ mio. kr. mod et
budgetteret underskud på 30 mio. kr. Universitetet har i 2009 haft
den største omsætning nogensinde på 2,4 mia. kr., hvilket svarer til
en vækst på 20 % fra 2008, hvor omsætningen var på 2 mia. kr.
Universitetet har gang i en række nye byggesager. Der bygges til
placering af både det tekniske og det sundhedsvidenskabelige
fakultet på Campusvej, nye bygninger til idræt i Odense, til
bioteknologi og til statskundskab samt nyt universitet i Kolding. I
alt bygges der til SDU for mere end 2 mia. kr. de næste år.
Rektor orienterede om universitetssituationen i Esbjerg. SDU er
fortsat af den opfattelse, at ét universitet i Esbjerg er det mest
hensigtsmæssige, men dette har kommunen og erhvervslivet ikke
ønsket. Derfor arbejdes der nu via dialog mellem de to
universiteter, byen og erhvervslivet i form af deltagelse i fælles
arbejds- og styregruppe om at få beskrevet nye aktiviteter i
Esbjerg. Grupperne skal afrapportere før sommerferien.
I forhold til de skriftlige meddelelser bemærkede formanden, at det er
flot, at der er en fremgang på 10 %-point på det antal kandidater, der
bliver i regionen efter endt uddannelse. Formanden bemærkede også den
flotte succesrate på godkendte nye uddannelser, som omfatter bl.a.
Psykologi, Sociologi og Velfærdsteknologi.
Rektor tilføjede, at der er tale om et stort antal nye uddannelser, og at han
forventer mange nye studerende på SDU i 2010.
C.C. Nielsen spurgte, hvor meget det eventuelle bortfald af
globaliseringsmidler efter 2012 betyder for SDU. Rektor estimerede
beløbet til 50-100 mio. kr. svarende til ca. 200 stillinger.
Bent Claudi Lassen bemærkede, at det politisk må være svært at undvige
fra målet om at offentlig forskning skal udgøre 1 % af BNP.
Rektor bemærkede hertil, at Danmarks BNP desværre er faldende. Det
betyder at de offentlige forskningsmidler i 2010 udgør 1,04 % af BNP.
Man må forvente, at BNP stiger, hvorfor det vil blive vanskeligt at
undlade at tilføre flere midler til forskning.
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Ad 4. Midtvejsstatus for Studiejobprojekt
Rektor indledte med, at ideen med studiejobprojekt er født i Repræsentantskabet. Rektors hovedbudskab var, at alle mål for besøg i virksomheder, kontakt på hjemmeside og afsatte studiejobs til fulde er opfyldt, og
at projektet må siges at have over performed, idet han bemærkede, at
konjunkturerne i 2008 nok havde været gunstige for projektet. Der er
ingen sikker statistik for, hvor mange studerende, der har fået faste
stillinger tilbudt efter endt studium som følge af studiejob. De fleste af
studiejobbene har været i private virksomheder.
C.C. Nielsen bemærkede, at da der ikke er mange store institutioner i
regionen, må de store byer i regionen påtage sig et større ansvar for at
sikre relevante studiejobs, så de studerende kan fastholdes.
Formanden understregede vigtigheden af, at alle parter gør en indsats. De
unge er meget bevidste om betydningen af relevante studiejobs på deres
CV, og regionen mister dem til København, hvis ikke alle er med til at
løfte opgaven med at skaffe studiejobs. Med den størrelse kommunerne
har i dag, bør der være relevante studiejobs i alle kommunale
forvaltninger.
Peter Rahbek Juhl bemærkede, at Odense Kommune er meget glad for at
trække på de studerende som studentermedhjælpere. Han spurgte, om der
var nogen opgørelse af graden af studierelevans i de formidlede studiejobs. Rektor oplyste, at projektet netop har fokuseret på relevante
studiejobs.
Bent Claudi Lassen opfordrede til, at man på næste Repræsentantskabsmøde sætter fokus på erhvervs-ph.d.-ordningen. Rektor vil til næste
møde forberede en introduktion til ordningen og medbringe en
redegørelse over både erhvervs-ph.d.-ordningen, hvor SDU ligger lidt
lavt, og videnpilotordningen, hvor SDU til gengæld ligger højt.
C.C. Nielsen oplyste, at Syddanmark har 15-17 % af den samlede
mængde erhvervs-ph.d.er, og at de typisk er i virksomheder med 3-4
ansatte. Han pegede på et muligt problem, ift. om der er viden nok i
virksomhederne til at anvende de 220 mio. kr., der er givet til
velfærdsteknologi.

Ad 5. Forslag om udsendelse af dagsorden og referat til
Repræsentantskabet pr. e-mail
Formanden rejste ønsket fra universitetet om fremover at kunne
sende mødeindkaldelse og referat til Repræsentantskabets
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medlemmer pr. e-mail. Der bliver tale om et ”enten/eller”, forstået
på den måde, at en beslutning om fremsendelse af materiale pr. email vil gælde for alle medlemmer.
Der var opbakning fra Repræsentantskabet til denne løsning, dog
med den bemærkning at hvis der en sjælden gang er større bilag,
forventer man at modtage disse i kopi med alm. post.

Ad. 6. Videnregion Syddanmark – Schleswig-Holstein
Philipp Alexander Ostrowicz præsenterede projektet.
(Se vedhæftede Power-point præsentation)

Ad. 7. Spørgsmål og diskussion
Rektor supplerede med bemærkning om, at man ved etablering af
videnregionen har skelet til Øresundsregionen, som har modtaget
store statsmidler fra Danmark og Sverige til etablering af den
meget store organisation, man har opbygget. I Videnregionprojektet har man startet med rødderne, dvs. forskerne og deres
konkrete projekter, og organisationsstrukturen er kommet i 2.
række. Det er rektors håb, at man efter 3-4 år høster anerkendelse
for denne tilgang.
C.C. Nielsen pegede på, at der desværre er store forskelle i
vilkårene for hhv. den dansk-svenske og den dansk-tyske
grænseregion.
Jens Otto. S. Jeppesen oplyste, at projektet var udsprunget i et
samarbejde mellem OUH og SDU. OUH har gennem mange år
haft samarbejde med Universitätsklinikum i Kiel i forhold til bl.a.
cancer og stamceller. Han fandt endvidere, at der var store perspektiver i, at Interreg nu har sagt ja til at afprøve robotteknologi i det
dansk-tyske grænseområde.
Bent Claudi Lassen roste, at man har taget udgangspunkt i
konkrete projekter i modsætning til Øresundsregionen, hvor man
har været meget optaget af branding. Han mente, at der bør være
en ligelig fordeling af midler mellem grænseregionerne. Han rejste
spørgsmålet, om SDU ved at knytte sig til Schleswig-Holstein
udelukker sig fra en tæt kontakt til andre stærke universitetsmiljøer
i Tyskland.
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Rektor svarede, at samarbejdet ikke begrænser SDUs muligheder i
resten af Tyskland, lige som det gode og mangeårige samarbejde
med Universitetet i Flensborg heller ikke har været begrænsende.
SDU forventer i nær fremtid også at få tættere kontakt til universitetsmiljøerne i Hamburg.
Prorektor oplyste, at der er 44 mio. Euros i Interreg til 2013,
inklusive medfinansiering på 50 % udgør det et samlet beløb på ½
mia.kr. Der vil være særligt fokus på grænseoverskridende og
beskæftigelsesfremmende projekter.
Formanden takkede for oplægget.

Ad 8. Præsentation af nyt forskningscenter i diabetes
Professor Henning Beck-Nielsen præsenterede det nye
forskningscenter. (Se vedhæftede Power-point præsentation)

Ad. 9. Spørgsmål og diskussion
Der er p.t. ansat 10 ph.d.-studerende og 2 post doc.s, i centret og
der er i et lidt længere perspektiv klare forventninger til spinn off i
form af nye virksomheder som en naturlig følge af centrets
etablering. Tilsvarende forventer Henning Beck-Nielsen også at se
nye patenter.
Jørgen Krab Jørgensen roste projektet, og at Odense er blevet
centrum for centret. Han pegede på skævvridningen i fordelingen
af midler i Danmark, som det eksempelvis også kommer til udtryk
fra Fonden til markedsføring af Danmark, der kun har et bestyrelsesmedlem hjemmehørende udenfor hovedstadsområdet.
Lis Tribler roste også projektet og bemærkede, at mange
kommuner og KL vil være meget interesserede i at følge det.
Formanden takkede for oplægget.

Ad 10. Eventuelt
Formanden nævnte kommende planlagte møder af relevans for
Repræsentantskabet:
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•

Koldinghus arrangement mandag den 14. juni 2010

•

Årsfest fredag den 1. oktober 2010

•

HCA-forelæsning onsdag den 17. november 2010

•

Næste repræsentantskabsmøde onsdag den 22. september 2010

•

Årets sidste repræsentantskabsmøde er 15. december 2010

Der var ikke yderligere bemærkninger.
Herefter lukkede formanden mødet.

Poul Erik Madsen
Formand
/
Connie Bang Jensen
Chefkonsulent
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Poul Erik Madsen
Jørgen Krab Jørgensen
Inge Adriansen
Vagn Hundebøll
Jens-Otto S. Jeppesen
Peter Rahbæk Juel
Ellen Knudsen
Bent Claudi Lassen
Martha Sofie Lauridsen
Jakob Lose
Jørgen Flindt Pedersen
Jørn Pedersen
Erland Porsmose
Agata Przybyszewska
Lis Tribler
Richard Østerballe
Nikolaj Ellekjær
Jesper Nielsen Krogh

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:
Johannes Due
Ninna Würtzen
Kim Jensen
Bodil Kjærsgaard
C.C. Nielsen
Jens Theil
Birgitte Vedersø

Følgende medlemmer var fraværende:
Clas Nylandsted Andersen
Lars Tylvad Andersen
Vita Andreasen
Erik Becker-Christensen
Tyge S. Christensen
Mogens Dahl-Nielsen
Peter Enevold
Karen Frøsig
Ulrik Gammelgaard
Martin Wittrup Hansen
Carl Holst
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Hans Kirk
Jørgen S. Lundsgaard
Axel Momme
Elsebeth Gerner Nielsen
Aase Nyegaard
Agnete Philipsen
Charlotte Sahl-Madsen
Jørgen Günther Schmidt
Bjarne Sørensen
Knud-Erik Therkelsen
Hans Chr. Thyregod
Jesper Vildbrad

I mødet deltog desuden:
Jens Oddershede
Bjarne Graabech Sørensen
Per Michael Johansen
Ole Skøtt
Henning Andersen
Aase Lindahl
Henning Beck-Nielsen
Philipp Alexander Ostrowicz
Kristine Bentz
Connie Bang Jensen
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