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Godkendelse af referat
Forretningsorden for Repræsentantskabet.
Orientering om aktuelle sager.
Status på forhandlinger med andre institutioner.
Analyse af optaget 2004.
Orientering vedr. udvidelse af Repræsentantskabet.
Status for ny udviklingskontrakt.
Oplæg ved lektor Lars Erslev Andersen.
Afrunding.

1. Godkendelse af referat.
Referatet fra det ekstraordinære møde i Repræsentantskabet
den 7. juni 2004 blev godkendt.
2. Forretningsorden for Repræsentantskabet.
Poul Erik Madsen fremlagde den udsendte forretningsorden, der er
udarbejdet på baggrund af bemærkningerne til den forretningsorden,
der blev drøftet på mødet i Repræsentantskabet den 30. marts 2004.
A.P. Hansen spurgte til, om Repræsentantskabets møder skal være
offentlige.
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Per Overgaard Nielsen svarede, at offentligheden ved møder er en del
af universitetsloven, som Syddansk Universitet er underlagt.
Laurits Tørnæs spurgte, hvad man fremover gør med de amtslige repræsentanter i Repræsentantskabet.
Rektor svarede, at forretningsorden var uarbejdet med udgangspunkt
i vedtægten for Syddansk Universitet og at begge dele på et tidspunkt
skal justeres til den nye virkelighed efter strukturreformen.
Der var en rettelse til forretningsorden, så der under § 3 stk. 1 indskrives ordet ”sager”, så der kommer til at stå ”…..Møderne er offentlige, men sager kan behandles for lukkede døre,….”
Forretningsorden for Repræsentantskabet blev herefter godkendt.
Poul Erik Madsen orienterede om, at forretningsorden sendes til rektor med henblik på godkendelse.
Forretningsorden udsendes til medlemmerne efter godkendelse og lægges
endvidere på universitetets hjemmeside.
3. Orientering om aktuelle sager.
Rektor havde en bemærkning til punkt b. på den udsendte meddelelsesliste om styrket internationalisering af uddannelserne. Af meddelelsespunktet fremgår det, at ordningen bliver gradvist indfaset. Dette er
alligevel ikke tilfældet, hvilket giver universitetet problemer, da optaget af studerende for 2005 allerede er iværksat. Derudover betyder
ordningen et økonomisk tab for universitetet på 5 mio. kr. stigende
til 15 mio. kr. pr år med mindre det lykkes at tiltrække studerende i
samme omfang som nu og til fuld betaling.
Bent Claudi Lassen spurgte til balancen mellem studerende fra og
uden for EU.
Rektor oplyste, at ca. 100 af de i 2004 optagne studerende ville have
været omfattet af ordningen.
Jan Boye ønskede at vide, hvem der afgør hvilke studerende, der opnår en stipendieordning.
Rektor oplyste, at universitetet arbejder på selv at kunne få lov til at
administrere stipendieordningen.
A.P. Hansen spurgte til, hvad man betaler i de enkelte lande.
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Rektor fortalte, at det i Norden er gratis, men at det i øvrigt kan koste
op til 100.000 kr./årligt at være indskrevet på en ingeniøruddannelse.
Mette Bock pointerede vigtigheden af en blødere overgang. Hun
fandt, at det ville blive en hård konkurrence for universitetet med
betalingsordningen.
Rektor oplyste, at universitetet arbejder med en række ideer, der kan
gøre universitetet konkurrencedygtigt.
Poul Erik Madsen glædede sig over forskningsaftalen med Forskningscenter Risø og Danmarks Jordbrugsforskning, som anført i hhv.
meddelelsespunkt d. og i.
Poul Erik Madsen fandt det ærgerligt med uddannelsesafslaget om
bacheloruddannelsen i pædagogik.
Rektor oplyste, at det generelt er meget svært at få godkendt nye humaniora-uddannelser, men at universitetet ikke har opgivet at få godkendt bacheloruddannelsen i pædagogik.
Rektor orienterede om at finanslovsforslaget for 2005 betyder en
uændret budget sammenlignet med budget 2004.
Bent Claudi Lassen spurgte, om finanslovsforslaget for 2005 betyder
flere midler til Ph.D.-studerende.
Rektor svarede, at det endelige forslag endnu ikke er udformet, men
at universitetet regner med at sikre en række stipendier. Det er endnu
uklart om stipendier fra 2006 er fuldfinansierede.
Rektor orienterede om at kvartalsrapporten for 2. kvartal 2004 viser,
at universitetet har en sund økonomi.
Rektor orienterede endvidere om, at Finansministeriet har afgjort på
hvilke vilkår universitetet må indregne donerede bygninger i sin
åbningsbalancen.
Afslutningsvis orienterede rektor om, at der nu er tilvejebragt finansiering for et nybyggeri til Syddansk Universitet ved havnen i Kolding, idet Kolding Kommune og Vejle Amt har bevilget hhv. 46 og
20 mio. kr. til byggeriet.
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4. Status på forhandlinger med andre institutioner.
Rektor orienterede om at der er indledt forhandlinger med Handelshøjskolecentret i Slagelse (HHC) om en fusion med Syddansk Universitet, som også anført under meddelelsespunkt l. i den udsendte
meddelelsesliste.
HHC har peget på Syddansk Universitet som en fusionspartner af
flere årsager:
•
•
•
•

HHC er et merkantilt CVU med akademiske bacheloruddannelser og dermed et godt match til uddannelserne på Syddansk Universitet.
Syddansk Universitet har et godt brand.
Syddansk Universitet er et geografisk neutralt navn.
Syddansk Universitet har erfaring med at være et flercampus
universitet.

Rektor oplyste at HHC er karakteriseret ved en god økonomi, god
uddannelsesportefølje, god geografisk beliggenhed og at HHC er
stærke på efteruddannelsesområdet.
Rektor understregede, at der er tale om reelle forhandlinger og at en
eventuel fremdrift i Slagelse ikke vil ske på bekostning af universitetets nuværende aktiviteter.
Hans Christian Thyregod spurgte til Syddansk Universitets interesse i
at samarbejde med Ålborg Universitet i forhold til en mulig kommende lægeuddannelse i Ålborg.
Rektor svarede, at universitetet har forståelse for at Ålborg mangler
relevante bachelorer til sine medico-tekniske kandidatuddannelser,
men at universitetet ikke ønsker at støtte oprettelsen af en lægeuddannelse på Ålborg Universitet.
5. Analyse af optaget 2004.
Studiechef Per Chr. Andersen holdt et oplæg om optaget 2004.
Overheads fra oplægget er vedlagt referatet.
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6. Orientering vedr. udvidelse af Repræsentantskabet.
Poul Erik Madsen fortalte at udvalget, der udover formanden for Repræsentantskabet består af Kurt Christiansen, Niels Johannesen, Ulrik
Gammelgaard og Bent Claudi Lassen samt rektor og Per Overgaard
Nielsen har holdt møde den 9. september 2004.
Der er indkommet en række forslag, som er indgået i udvalgets overvejelser. I overvejelserne er der taget hensyn til en regional spredning,
det internationale aspekt, den evt. kommende fusion med HHC og
fordeling af medlemmer efter de kriterier, der blev drøftet på mødet
den 30. marts 2004.
Der er udarbejdet en liste over mulige emner til medlemmer. Der er
skrevet ud til disse og Poul Erik Madsen vil herefter kontakte dem
personligt.
Poul Erik Madsen oplyste, at der til mødet i Repræsentantskabet den
13. december 2004 forventes at være en færdig liste over kommende
medlemmer.
7. Status for ny udviklingskontrakt.
Rektor orienterede om status for arbejdet med udviklingskontrakten
for Syddansk Universitet.
Universitetet arbejder dels med – efter ministeriets ønske - en overgangskontrakt for 2005, dels forberedelserne til 2. generations udviklingskontrakten, som skal løbe fra 1. januar 2006 til 31. december
2009.
Formanden for bestyrelsen for Syddansk Universitet og rektor er bemyndiget til at gå i dialog med VTU om udviklingskontrakten, således at bestyrelsen kan få forelagt et forslag, der er testet i forhold til
ministeriet.
Rektor redegjorde for, at der i drøftelserne af udviklingskontrakten er
lagt vægt på værdigrundlaget for Syddansk Universitet.
Laurits Tørnæs efterlyste en resultatkontrakt for universitetet.
Rektor svarede, at dette ikke var en del af ministeriets oplæg, og at det
ville kræve at der mellem ministeriet og Universitetet kunne indgås
gensidigt forpligtende aftaler om resultater og konsekvenser af målopfyldelse.
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8. Oplæg ved lektor Lars Erslev Andersen.
Lektor Lars Erslev Andersen fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse holdt et oplæg om ”Terrorismeforskning og begrebshistorie – samtidshistoriske perspektiver på terrorismebegrebet i international politik”.

9. Afrunding.
Poul Erik Madsen mindede Repræsentantskabet om at næste møde
finder sted mandag den 13. september 2004. Der vil i forlængelse af
mødet være julefrokost.
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Borgmester A.P. Hansen
Amtsborgmester Jan Boye
Amtsborgmester Laurits Tørnæs
Amtsdirektør Niels Johannesen
Viceamtsborgmester Bent Bechmann
Adm. direktør Kurt Christiansen
Statsautoriseret revisor Erik Mølgaard
Generalkonsul, dr.phil Henrik Becker-Christensen
Adm. lægelig direktør Hans Chr. Thyregod
Rektor Poul Erik Madsen
Forstander Annemarie Morris
Formand Bent Claudi Lassen
Fra SDU’s bestyrelse deltog:
Ansv. Chefredaktør Mette Bock
Stiftamtmand Ninna Würtzen
Lektor Bjarne Andersen
Stud.merc.jur. Karsten Thinggaard
Følgende medlemmer var fraværende:
Borgmester Johnny Søtrup
Borgmester Anker Boye
Borgmester Per Bødker Andersen
Koncerndirektør Hans Kirk
Direktør Ulrik Gammelgaard
Direktør Ulla Adolf
Direktør, mag.art. Karsten Ohrt
Stud.merc Jacob Rasmussen
Stud.scient.pol. Martin Ejnar Hansen
HA (jur.)-studerende Claus Andersen
BA (int.)-studerende Lykke Gylling Andersen
Prorektor Jørn Henrik Petersen
Prorektor Flemming Just
Dekan Mogens Hørder
Overbibliotekar Aase Lindahl
I mødet deltog desuden:
Rektor Jens Oddershede
Dekan Bjarne G. Sørensen
Dekan Flemming G. Andersen
Dekan Henrik Pedersen
Universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen
Specialkonsulent Connie Bang Jensen
Fuldmægtig Birgitte Wraae
Lektor Lars Erslev Andersen
Studiechef Per Chr. Andersen
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