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Ad 1. Velkomst
Poul Erik Madsen bød velkommen til de nye medlemmer af
Repræsentantskabet:
•
•
•
•
•
•

Museumsinspektør Erland Porsmose, Kerteminde Egnens
Museer
Regionsrådsmedlem Ellen Knudsen, Region Sjælland
Seniorøkonom, Forsknings- og udviklingsprogramchef
Martin Wittrup Hansen, DONG Energy A/S
Formand for Regionsrådet Carl Holst, Region Syddanmark
Adm. direktør Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn A/S
Adm. direktør Mogens Dahl-Nielsen, Westrup A/S, der var
forhindret i at deltage i mødet

10. oktober 2007
J.nr. 043-1
BIW/bf
Bilag

De nye medlemmer af Repræsentantskabet præsenterede sig kort for
forsamlingen.
Endvidere bød Poul Erik Madsen velkommen til den nye dekan for
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Jesper Strandskov samt
direktør Villum Christensen fra Institut for Ledelse og
Virksomhedsstrategi, Campus Slagelse.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet i Repræsentantskabet den 14. marts 2007 blev
godkendt uden bemærkninger.
Ad 3. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
Johannes Due indledte med en orientering om status på
udviklingskontrakten, der blev indgået med Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling for perioden 2006-2008.
Bestyrelsen opfatter udviklingskontrakten som et vigtigt
styringsredskab, dels internt på universitetet, men især i samarbejdet
med ministeriet.
Status er, at universitetet som helhed lever op til målene i den
indgåede kontrakt.
Johannes Due oplyste, at en ny udviklingskontrakt er under
udarbejdelse med henblik på fremsendelse til ministeriet medio
oktober 2007. Denne kontrakt skal gælde for perioden 2008-2010.
Johannes Due berettede om, at universitetet har en sund økonomi.
Der er i kraft af fusionerne sket en vis forøgelse af egenkapitalen.
Endvidere er egenkapitalen forsøget via en statsforskrivning, der øger
egenkapitalen med 120 mio. kr. i alt over en fireårig periode.
Statsforskrivningen har sin rod i det forhold, at universiteterne ved
overgangen til selveje overtog statens hidtidige forpligtelse på
feriepengeområdet, hvilket har haft stor indflydelse på flere
universiteters egenkapitalforhold. Statsforskrivningen er derfor en
garanti for dette beløb i en periode, så universiteterne har tid til at
konsolidere sig, og har derfor ikke permanent karakter.
DTU, der overgik til selveje et par år før de øvrige universiteter, har
fået overdraget deres bygninger på relativt gunstige vilkår, det vil
konkret sige 50 % af vurderingen. Dette har affødt et tilsvarende
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ønske fra de øvrige universiteter. Der er således indledt forhandlinger
med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og
Finansministeriet. Forhandlingerne afventer Finansministeriets
redegørelse om de selvejende institutioners vilkår i Danmark.
Johannes Due orienterede endvidere om planlagte byggerier på
universitetet. Der foreligger aftale med kommunalbestyrelsen i
Kolding om det kommende byggeri af en ny campus. På campus
Odense er der ligeledes byggeplaner. Endvidere undersøges
mulighederne for, at Det Tekniske Fakultet flyttes til
campusområdet.
Johannes Due oplyste, at Alsion indvies den 30. oktober 2007.
Johannes Due informerede om, at kredsen af universitetsformænd i
deres møder med ministeren drøfter regelforenkling samt
Rigsrevisionens tilsyn med universiteterne.
Ulrik Gammelgaard spurgte til, hvorledes bestyrelsen ser på
universitetets samarbejde med virksomheder i forhold til
patentering/kommercialisering, og hvordan erhvervslivet forholder sig
til universitetets øgede kommercialisering.
Rektor oplyste, at Syddansk Universitet har et godt samspil med
virksomhederne.
Per Overgaard Nielsen supplerede med, at netop
rettighedsspørgsmålet drøftes løbende. På landsplan - i forlængelse af
globaliseringsrådets anbefalinger - forventes der udarbejdet en række
kontraktparadigmer.
Jørgen Flint Pedersen spurgte til frafaldspolitikken.
Johannes Due oplyste, at der i formandskredsen er forståelse for fokus
på frafaldproblematikken og, at det bør indgå som element i de
kommende udviklingskontrakter.
Rektor supplerede med, at det er uklart, hvordan frafald måles og
hvilke tal, der er acceptable. Eksempelvis afslutter 80 % af alle, der
optages på en videregående uddannelse, en videregående uddannelse,
men ikke nødvendigvis er den uddannelse, man først er optaget på.
Det kan drøftes, hvorvidt det er tilfredsstillende. Rektor udtrykte
bekymring for omfattende stramninger på området. Rektor oplyste
afsluttende, at der i næste nummer af Ny viden er en klumme om
emnet.
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Poul Erik Madsen afrundede punktet og bad om, at
udviklingskontrakten bringes til drøftelse i Repræsentantskabet.
Ad 4. Aktuelle sager
Rektor oplyste, at der via globaliseringspuljen er kommet 800 mio.
kr. ud i alt til universiteterne som et permanent løft i årene 2007
(300 mio. kr.) og 2008 (500 mio. kr.). Syddansk Universitet har
modtaget ca. 80 mio. kr. Af de skriftlige meddelelser punkt 4 fremgår
det, hvorledes basisforskningsmidlerne er fordelt til de enkelte
budgetområder. Alle midler er fordelte.
Udover basisforskningsmidlerne omtalt under meddelelsernes punkt 4
har universitetet bl.a. udmøntet midlerne til:
•
•
•

•
•

Fordobling af antallet af ansatte ph.d.-studerende inden 2011.
Flere post.docs.
Styrkelse af forskningsområder uden for campus Odense:
Institut for Maritim Forskning og Innovation i Esbjerg.
”Miljø- og Ressourceøkonomi” på Institut for Miljø- og
Erhvervsøkonomi i Esbjerg.
Sydøstasiatiske sprog- og kulturforhold med
hovedvægten på kinesisk i Sønderborg.
Engelsk i Kolding.
Nano- og mikroteknologiområdet i Sønderborg.
Etablering af ”European Centre for Register Based
Health Related Population Research” i København.
Styrkelse af det internationale forskningssamarbejde.
Uddannelsesudvikling.

Syddansk Universitet har brugt alle midlerne til nye initiativer.
Rektor oplyste, at Syddansk Universitet er blevet medlem af
Levnedsmiddelcenteret LMC, hvis formål det er at styrke
fødevareforskningen i Danmark. De øvrige universiteter, der er
tilsluttet, er DTU, KU og AU.
Rektor orienterede om universitetets indsats for at skabe
sammenhæng på uddannelsesområdet. Universitetet har meldt ud, at
det tilbyder en aftale om overgang fra professionsbachelorer til
kandidatuddannelserne. Der samarbejdes tillige med den nye
professionshøjskole Lillebælt om læreruddannelsen.
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Bent Claudi Lassen roste universitetet for initiativet og spurgte, om
modellen kan tænkes udmøntet på de øvrige universiteter.
Rektor oplyste, at interessen herfor vil variere noget.
Tyge Skovgaard Christensen roste endvidere samarbejdet. Han
oplyste, at forskningstilknytningen forsvinder med den nye
konstruktion. Han indbød derfor til et strategisk samarbejde med
Syddansk Universitet.
Ad 5. Godkendelse af ny Forretningsorden for Repræsentantskabet
Indstillingen om ny forretningsorden blev godkendt.
Ad 6. Optaget 2007
Studiechef Per Chr. Andersen holdt et oplæg om optaget 2007 på
Syddansk Universitet.
Plancherne fra oplægget vedlægges referatet.
Hovedtendenserne er:
-

Der er en samlet fremgang på 12,5 %.
Der er en generel fremgang for alle fakulteter.
Der er en generel fremgang på campusserne i Jylland og især i
Sønderborg.
Campus Slagelse har oplevet en markant fremgang i optaget.

Ellen Knudsen spurgte til kønsfordelingen for de optagne.
Per Chr. Andersen oplyste, at 55 % af de optagne på uddannelserne
er kvinder. Der er en generel tendens til at de unge mænd fravælger
en videregående uddannelse.
Per Chr. Andersen supplerede med, at meget imidlertid tyder på, at
frafaldet på uddannelserne er størst blandt kvinder.
Mogens Hørder oplyste, at optagelsesmetoden på medicin er med til
at oprette den skævhed, at systemet baseret alene på
karaktergennemsnit tiltrækker flere kvinder end mænd.
Finn Sørensen spurgte til uddannelser med få studerende, og hvordan
universitetet forholder sig til de små studieretninger.
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Per Chr. Andersen oplyste, at direktionen på universitetet årligt
forelægges en liste over de uddannelser, der ikke har mange
studerende.
Rektor supplerede med, at direktionen typisk overvåger sådanne
uddannelser i en årrække, inden der træffes beslutning om at
nedlægge en uddannelse. Der arbejdes samtidigt på at etablere
uddannelser, der supplerer hinanden.
Erik Mølgaard spurgte til samarbejdsrelationerne med kommunerne.
Per Chr. Andersen oplyste, at der er et meget tilfredsstillende
samarbejde om f.eks. koordineringen af markedsføringen og om
oprettelse af attraktive praktikpladser.
Jørgen Flindt Pedersen spurgte, om fordelingen af
globaliseringsmidler har haft betydning for optaget på de ”bløde”
studier.
Rektor oplyste, at optaget viser, at de unge har valgt meget bredt
upåagtet det store fokus på de naturvidenskabelige uddannelser.
Erland Porsmose udtrykte bekymring for, at den politiske holdning til
”de bløde studier” kan virke hæmmende på eksempelvis
turisterhvervet.
Ad 7. Syddansk Universitets placering i universitetsbilledet i dag
Rektor holdt et oplæg om Syddansk Universitets placering i
universitetsbilledet på det nye danmarkskort.
Plancherne fra oplægget er vedlagt referatet.
Rektor afrundede sit oplæg med at udtrykke glæde over, at Syddansk
Universitet står stærkt på det nye danmarkskort og, at universitetet
også fremover vil udvikle de styrker, universitetet allerede har.
Der var herefter en drøftelse af problematikken vedrørende
betalingsstuderende, hvor konkurrenceforholdene i Danmark ikke er
optimale sammenlignet med andre lande.
Ulrik Gammelgaard spurgte til optaget af studerende på campus
Esbjerg, hvor konkurrencen med Aalborg Universitet, Esbjerg må
have betydning.
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Rektor svarede, at der på sigt kun kan være et universitet i Esbjerg. På
nuværende tidspunkt tyder intet dog på en snarlig fusion mellem de
to universiteter.
Carl Holst understregede vigtigheden i at bevare og styrke synergien
mellem forskning og erhvervslivet for at sikre økonomisk fremgang i
regionen.
Rektor var enig i, at netop triple helix modellen har stort potentiale
for den syddanske region.
Der var i Repræsentantskabet enighed om vigtigheden i fortsat at
sikre dette samarbejde også for at kunne tilbyde praktik- og
arbejdspladser til studerende og kandidater og dermed fastholde dem i
regionen.
Ellen Knudsen udtrykte glæde over, at Region Sjælland er blevet en
del af Syddansk Universitet og ser en mulighed for at markedsføre
universitetet i denne region.
Clas Nylandsted Andersen efterspurgte mere kvalificerede studiejobs
og opfordrede medlemmerne af Repræsentantskabet til at være med
til at højne niveauet.
Ad 8. Eventuelt
Poul Erik Madsen mindede om næste møde i Repræsentantskabet,
der finder sted torsdag den 6. december 2007 kl. 15.15 i Odense med
efterfølgende middag.
Poul Erik Madsen mindede endvidere om årsfesten den 5. oktober
2007.
Ad 9. Udpegning til Syddansk Universitets bestyrelse – lukket
punkt
Poul Erik Madsen indledte punktet med at beskrive forløbet for
udpegning af medlemmer til Syddansk Universitets bestyrelse og
baggrunden for indstillingen og henviste i øvrigt til bilag 5.
Fællesudvalgets forslag om udpegning af eksterne medlemmer til
Syddansk Universitets bestyrelse blev herefter vedtaget.
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Ad 9. Afrunding
Poul Erik Madsen takkede for et godt møde.

Poul Erik Madsen
Formand
/

Birgitte Wraae
Sekretær

Følgende medlemmer deltog i mødet:
Poul Erik Madsen
Clas Nylandsted Andersen
Bent Bechmann
Henrik Becker-Christensen
Tyge S. Christensen
Benny Engelbrecht
Ulrik Gammelgaard
Martin Wittrup Hansen
Carl Holst
Jørgen Krab Jørgensen
Ellen Knudsen
Bent Claudi Lassen
Axel Momme
Erik Mølgaard
Jørgen Flindt Pedersen
Erland Porsmose
Jørgen Günther Schmidt
Bjarne Sørensen
Finn B. Sørensen
Jesper Vildbrad
Thomas Christiansen
Christian H. Melchiorsen
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Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:
Johannes Due
Ninna Würtzen
Julie Rademacher Hansen
Thomas Valentinsen
Følgende medlemmer var fraværende:
Kurt Christiansen
Ulla Adolf
Per Bødker Andersen
Thomas Bjerrum
Jan Boye
Mogens Dahl-Nielsen
Peter Enevold
Lars Funder
Maria Hamm
Vagn Hundebøll
Finn Karlsen
Hans Kirk
Jørgen Kristian Kjems
Annemarie Morris
Lene Pind
Johnny Søttrup
Knud-Erik Therkelsen
Hans Chr. Thyregod
Helle Wiese
I mødet deltog desuden:
Jens Oddershede
Per Overgaard Nielsen
Henrik Pedersen
Mogens Hørder
Jesper Strandskov
Henning Andersen
Villum Christensen
Aase Lindahl
Karoline Pinholt
Per Chr. Andersen
Birgitte Wraae
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