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Dagsorden: 

 
1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor 

5. Godkendelse af valgstatut (bilag) 

6. Godkendelse af mødeplan 2013 (bilag) 

7.  Økonomisk halvårsopfølgning (bilag) 

8. Eventuelt 

 

Lukket punkt: 

9. Orientering om status på besparelser 

10. Orientering om status på strategisk ledelse  

 

   Ad 1. Referat godkendes og underskrives  

Ingen bemærkninger til referatet.   

 

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 

Ingen bemærkninger til dagsordenen 

 

Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden   

Formanden meddelte,  

 at KADK får besøg af Uddannelsesminister Morten Østergaard d. 3. september 2012 i forbindelse 
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med skoleåbningen.  

 at der sammen med bestyrelsesmaterialet er udsendt et link til institutionens endelige godkendte 

rammeaftale for 2012. Aftalen er desuden at finde på de tre skolers hjemmesider.  

 

Ad 4. Meddelelser fra rektor 

Rektor meddelte, 

 at bestyrelsen afholder strategiseminar d. 2. og 3. oktober på Bornholm.  I forbindelse med 

seminaret er der ved at blive udarbejdet en strategibog indeholdende en status over de tre skoler 

samt relevant baggrundsmateriale til brug for bestyrelsens videre visions- og strategiarbejde.  

 at arbejdet med en ny faglig struktur er igangsat på institutionen. En faseplan forventes klar 

inden udgangen af året. Processen forventes at komme til fortsætte ind i 2013, således at de 

første dele af en ny faglig struktur kan være klar til implementering ved skoleåret 2013. 

 at rektor forventer at kunne afslutte processen vedrørende udvælgelse og ansættelse af en ny 

strategisk ledelse inden fredag d. 7. september 2012. Rektor håber at kunne præsentere alle med 

undtagelse af prorektor ved Skoleåbningen d. 3. september 2012. 

 at rektorerne ved de kunstneriske uddannelser under Uddannelsesministeriet (KADK, 

Arkitektskole Aarhus og Kolding Designskole) har fået tildelt én repræsentant i Danske 

Universiteters Rektorkollegium. Rektorerne har besluttet, at de skiftes til at deltage i møderne, 

der afholdes i København. 

 at sommerens optag af nye studerende på KADK er forløbet godt (optagelsesoversigt uddelt på 

mødet): Kunsthåndværkeruddannelsen har optaget 21 nye studerende, Designskolen har optaget 

105 nye studerende og Arkitektskolen har optaget 174 nye studerende. Konservatorskolen har 

ikke optag på bachelordelen i år (KK har optag på bachelordel hvert 3. år).  

 at KADK har været indkaldt til møde med Inge Mærkedahl i Styrelsen for Videregående 

Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) vedr. proces- og tidsplan for den kommende 

udviklingskontrakt for 2013. KADK bidrog på mødet med forslag til sektorspecifikke mål for de 

kunstneriske uddannelser. 

 at KADK har modtaget beskæftigelsesrapport for 2012 i høring fra Danmarks Statistik. Der vil 

blive orienteret om den endelige rapport på næste bestyrelsesmøde.  

 

  Ad 5. Godkendelse af valgstatut 

Rektor orienterede om, at KADK udskriver valg d. 14. september 2012 til Fagligt Råd og de fire 

studienævn.  

 

Mette Mejlvang redegjorde for processen for valget samt status vedr. dispensationsansøgning om 

forlængelse af bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode med 7 måneder. Funktionsperioden ønskes 

forlænget, således at alle valg på institutionen fremover kan afholdes på samme tid, og med samme 

tiltrædelsesdato. Uddannelsesministeriet bekræftede under bestyrelsesmødet, at dispensationen er 

imødekommet.  

 

Den samlede bestyrelse godkendte herefter valgstatut med dispensationsændringer til følge. Endeligt brev 

om dispensation sendes til bestyrelsen. 

 

Julie Kofod Hansen meddelte, at hun forventer at afslutter sit studium i november, og derfor ikke længere 

kan sidde i bestyrelsen. (Institutionen er efterfølgende blevet bekendt med at Julies Kofod Hansens 

suppleant ikke er tilmeldt studierne. Der vil derfor i forbindelse med valg til Fagligt Råd og valg til 
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studienævn også blive udskrevet suppleringsvalg til en studenterrepræsentant til bestyrelsen).  

 

 

Ad 6. Godkendelse af mødeplan for 2013 

Formanden redegjorde kort for forslag til datoer for bestyrelsens møder i 2013. Mødeplanen blev 

godkendt uden bemærkninger. Ledelsessekretariatet udsender herefter elektroniske mødeindkaldelser til 

bestyrelsen. 

 

Ad 7. Økonomisk halvårsopfølgning 

Hanne Bovbjerg orienterede om den økonomiske status ved institutionens halvårsopfølgning. 

Halvårsregnskabet viser et mindre overskud, og det samme er gældende for prognosen for hele 2012, hvor 

der forventes et overskud på 0,2 mio. kr.   

 

Der er i budgettet foretaget en budgetændring, idet de udmeldte driftsrammer til afdelinger m.fl. er blevet 

reduceret samlet med i alt 3 mio. kr. med henblik på at dække underbudgetterede 

bygningsdriftsomkostninger. Det har i den forbindelse hele tiden været en præmis i budgettet for 2012, at 

der ville være nogen usikkerhed i forbindelse med budgetteringen af driftsomkostningerne til særligt de 

nye bygninger. Der blev endvidere gjort opmærksom på, at der i forhold til prognosen kan være en 

budgetusikkerhed i forhold til beregning af den endelige samlede udgift i forbindelse med 

personalereduktionerne, herunder den endelig ferieafregning mv.  

 

Rektor meddelte, at hun fremadrettet ønsker en større bevidsthed og kendskab til de økonomiske 

rammebetingelser – f.eks. ved at udarbejde en økonomisk "pixiebog" med de vigtigste nøgletal og 

forklaringer. 

 

Bestyrelsen drøftede kort halvårsregnskabet for efterfølgende at tage det til efterretning. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Rektor orienterede om, at KADK har modtaget regeringens forslag til Finanslov 2013.  KADK vil ifølge 

forslaget i 2013 modtage 8,2 mio. kr. fordelt på følgende aktiviteter: 

 

 6 mio. kr. til styrkelse af forskning og udviklingsvirksomhed inde for arkitektur og design. 

 1 mio. kr. som basismidler til forskning (på hele KADK). 

 1, 2 mio. kr. overføres til KADK i forbindelse med at Center for Designforskning (DCDR) 

afvikles.  

 

Arkitektskolen Aarhus, Kolding Designskole og KADK har i samarbejde med Uddannelsesministeriet 

igangsat et arbejde i forhold til en virksomhedsoverdragelse af Center for Designforsknings medarbejdere, 

aktiviteter og projekter etc. Det er herunder også vigtigt at se nærmere på videreførelsen af DCDR's 

masteruddannelse.  

 

Finanslovsforslagets midler vil komme til at indgå i realiseringen af KADK's samlede strategi. Mette 

Mejlvang gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der i Finanslovsforslaget også er bebudet 

indkøbsbesparelser i forbindelse med implementeringen af 6. fase af statens indkøbsprogram.  

 

Bestyrelsen drøftede herefter forslag til Finanslov 2013, og muligheden for at få tildelt evt. yderligere 
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Ph.d.-midler.  

 

Uffe Hundrup informerede om det foreløbige program for bestyrelsens strategiseminar på Bornholm d. 2. 

og 3. oktober 2012. Et endeligt program udmeldes snarest. 

 

Lukkede punkter: 

Ad 9. Orientering om status på besparelse 

Rektor orienterede om proces og forløb vedr. forårets personalereduktioner.  

 

Ad 10. Orientering om Status på strategisk ledelse 

Rektor orienterede om den foreløbige ansættelsesproces vedrørende det strategiske ledelsesteam. 

Stillingerne forventes offentliggjort ved skoleåbningen d. 3. september 2012. Stillingen som prorektor 

forventes dog først offentliggjort d. 7. september 2012.      

 

 


