Repræsentantskabsmøde den 22.marts 2001- referat

Side 1 af 4

Referat fra 7. møde i repræsentantskabet den 22.
marts 2001
Dagsorden:
Godkendelse af referat fra møde den 14. december 2000
Orientering om aktuelle sager
Drøftelse af forslag til ændringer af statut
Syddansk Universitets bidrag til den jysk-fynske
erhvervsredegørelse
5. "Wittgensteins billede - og den nye informationsvidenskab"
6. Afrunding

1.
2.
3.
4.

Formanden bød velkommen til det første møde i den nye funktionsperiode og
kunne oplyse, at kun et enkelt medlem havde takket nej til at fortsætte endnu
en periode.
Ad 1) Godkendelse af referat fra møde den 14. december 2000
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2) Orientering om aktuelle sager
Rektor supplerede den udsendte meddelelsesliste med følgende:
-Vedr. pkt. 2: Rektor uddybede kort meddelelsen og bekræftede,
at det ikke vil være vanskeligt for SDU at leve op til kravene i
flerårsaftalen, da de fleste af områderne allerede er defineret som
satsningsområder i universitetets Udviklingskontrakt.
-Vedr. pkt. 5: Psykologi. Skyldes bl.a. at SDU har fået afslag på
ekstern bevilling, som var afgørende for at kunne etablere den
forskningsmæssige basis for uddannelsen.
-Vedr. pkt. 6: Rektor kunne til dette punkt oplyse, at der forventes
yderligere en grundforskningsbevilling til SDU, da en professor
fra DTU, der har fået større bevilling til biofysikcenter, ønsker at
flytte sine aktiviteter til Odense.
Rektor gav endvidere følgende mundtlige meddelelser:
-Universitetets nye direktør bliver Per Overgaard Nielsen, p.t.
udviklingsdirektør i Vejle Amt. Per Overgaard Nielsen tiltræder
stillingen pr. 1. maj 2001.
-Rektor hørte repræsentantskabet vedr. indstilling om forslag til
det ene af de to eksterne medlemmer af konsistorium, som har
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været vakant i en periode. Repræsentantskabet tiltrådte
indstillingen.
-SDU har netop fået bevilling fra BG Fonden på 4 mio. kr. til et
femårigt BG-professorat ved Center for
Småvirksomhedsforskning i Kolding.
Vedr. den regionale medfinansiering kunne rektor oplyse, at SDU den 21.
marts 2001 havde holdt møde med borgmestre og amtsborgmestre. Der var på
mødet accept af og opbakning til den redegørelse af 14. marts 2001, SDU har
udfærdiget til Undervisningsministeriet, og som bl.a. dokumenterer, at
hovedparten af fusionsbevillingen (statslig og regional) som forudsat er
anvendt til at opbygge og videreudbygge forsknings- og uddannelsesaktiviteter
i de jyske byer. Ligeledes dokumenteres det, at den samlede sum, der er brugt
i forbindelse med fusionen, overstiger bevillingerne fra staten og fra regionen,
hvilket teknisk set giver SDU et underskud på fusionsmidlerne. Der er enighed
om, at der er behov for snarest at skabe ro omkring den fremtidige
finansiering, da uroen gør det vanskeligt både at rekruttere videnskabeligt
personale og studerende. Der forventes udarbejdet en udtalelse fra amter og
kommuner i regionen (inkl. Fyns Amt og Odense Kommune) til
Undervisningsministeriet, hvor man bakker op om SDUs redegørelse og
henstiller til, at der snarest bliver fundet en løsning.
Ad 3) Drøftelse af forslag til ændringer af statut
1) Konsistoriums størrelse, § 26.
Repræsentantskabet støtter, at SDU ansøger Undervisningsministeriet om
dispensation fra reglen om 15 medlemmer i konsistorium, således at SDU
søger om tilladelse til at have 17 konsistoriemedlemmer.
2) Geografiske repræsentationsområde § 26 stk. 8, § 42 stk. 7, § 53 stk. 5,
samt Prorektorer § 19 stk. 1, Prodekaner § 35.
Repræsentantskabet er forbeholden over for disse forslag til ændringer, idet
man tilkendegiver, at man finder det vigtigt fortsat at fastholde en bred
geografisk repræsentation.
3) Repræsentantskab § 64
Repræsentantskabet kan tilslutte sig, at det fremover ikke skal høres om
forslag til eksterne medlemmer af konsistorium eller om oprettelse af nye
uddannelser, men derimod fortsat om større ændringer i universitetets
organisation, herunder nedlæggelse af uddannelser.
Formanden konkluderede endvidere, at repræsentantskabet gerne vil bruges i
forbindelse med sonderinger af forslag til eksterne medlemmer af eksempelvis
konsistorium etc., og at der er forventninger til rektor og dekaner om at
udnytte medlemmernes viden og netværk med henblik på at finde emner til
eksterne rep. i fakultetsråd og konsistorium.
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Formanden afrundede punktet med, at sekretariatet, på baggrund af
repræsentantskabets tilkendegivelser, udarbejder høringssvar fra
repræsentantskabet til konsistorium. Rektor orienterede om, at høringssvaret
behandles i konsistorium sammen med svarene fra høringer i fakultetsråd.
Ad 4) Syddansk Universitets bidrag til den jysk-fynske
erhvervsredegørelse
Erik Knudsen gjorde rede for arbejdet med erhvervsredegørelsen til dato. De
udvalgte projekter præsenteres på en konference i Vejle den 29. marts 2001.
Der er peget på projekter for ca. 2 mia. kr. over en femårig periode. SDU er
stærkt repræsenteret med såvel projektforslag som deltagelse i projekt- og
fokusgrupper, og der er ydet en stor indsats fra universitetets side.
Derefter præsenterede professor Lars Qvortrup projektet "Laboratorium for
digitale medier" (se kopier af oh-film vedlagt).
Ad 5) "Wittgensteins billede - og den nye informationsvidenskab"
Professor Per Hasle gav en kort præsentation af den nye uddannelse i
humanistisk informationsvidenskab, der udbydes i Kolding fra 1. september
2001.

Udviklingskontoret
3. april 2001

Bilag til referat:

Møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet den 22. marts 2001:
Følgende medlemmer deltog i mødet:
Borgmester Anker Boye
Adm. direktør Kurt Christiansen
Borgmester A.P. Hansen
Amtsdirektør Finn Hansen
Rektor Poul Erik Madsen
Forstander Annemarie Morris
Amtsborgmester Karen Nøhr
Sygehusdirektør Hans Chr. Thyregod
Følgende medlemmer var fraværende:
Direktør Ulla Adolf
Borgmester Per Bødker Andersen
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
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Koncerndirektør Hans Kirk
Direktør Laurids Lauridsen
Direktør Hans Berg Madsen
Statsaut. revisor Erik Mølgaard
Direktør Karsten Ohrt
Viceamtsborgmester Erik Rasmussen
Borgmester Johnny Søtrup
Amtsborgmester Laurits Tørnæs
Dekan Tage Koed Madsen
Dekan Jens Oddershede
Dekan Mogens Hørder
(Studenterrepræsentanterne var endnu ikke genudpeget).
I mødet deltog desuden:
Rektor Henrik Tvarnø
Prorektor Jens Hohwü
Prorektor Flemming Just
Dekan Flemming G. Andersen
Udviklingschef Erik Knudsen
Fuldmægtig Connie Bang Jensen
Studiechef Per Andersen
Administrationschef Jette Olsen
Kontorfuldmægtig Berit Staal Pedersen

17. april 2001, Randi Top, Ledelsessekretariatet

http://info.adm.sdu.dk/intern/reprskab/rr010322.html

16-07-2007

