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1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Økonomisk halvårsopfølgning  

4. Nyt navn/visuel identitet 

5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

6. Meddelelser fra rektor (siden sidst) 

7. Status vedr. visions- og strategiarbejdet 

8. Bestyrelsesseminar 2013 – temaer 

9. Eventuelt 

 
Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
Ingen bemærkninger til referatet.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Formanden meddelte, at dagsordenens rækkefølge var ændret i forhold til hidtidig praksis, da rektor 
efter aftale var forhindret i at deltage på den første del af mødet. Som det fremgår af den udsendte 
dagsorden behandles derfor punkterne vedr. økonomi og nyt navn/visuel identitet først. Der var ingen 
yderligere bemærkninger til dagsordenen. 
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Ad 3. Økonomisk halvårsopfølgning  

Formanden orienterede om brev af d. 27. august 2013 fra Styrelsens for Videregående Uddannelser og 
Uddannelsesstøtte vedrørende regeringens forslag til finanslov for finansåret 2014 (vedlagt som bilag til 
referatet). Brevet giver indtryk af uændret bevilling, men af det konkrete finanslovsforslag fremgår det, 
at KADK vil opleve et fald i bevillinger frem mod 2016. 
 
Formanden meddelte, at han har modtaget brev fra Uddannelsesministeren, hvori at det er meddelt at 
Designskolen Kolding har fået tildelt 12 ekstra studiepladser til en ny uddannelse i 
smykkedesign/Accessories-uddannelse. 
 
Økonomichef Villy D. Jensen gennemgik indholdet i forslaget til finanslov 2014 i forhold til 
flerårsbudgettet i KADK’s budget for 2013. I 2014 vil den nye nettobevilling medføre et underskud på 3 
mio. kr. på budgettet for 2014. Den nye budgetlov tillader ikke underskud, så budgettet for 2014 skal 
tilpasses den nye nettobevilling. 
 
I halvårsregnskabet for 2013 pegede Villy D. Jensen på en række usikkerheder i budgettet. Disse blev 
gennemgået. De største usikkerheder i budgettet vedrører bl.a. opgørelse af eksterne 
forskningsprojekter, udgifter til særlige forskningsaktiviteter på den ordinære drift, 
feriepengeforpligtelser som overstiger det, der var budgetteret med, værdi af boglager m.m. Samlet set 
beløber usikkerhederne sig til ca. 16,9 mio. kr. i udgifter. I forventningerne for 2013 er der indregnet 6,6 
mio. kr. til imødegåelse af disse usikkerhedspunkter. Punkterne søges afklaret inden opfølgning for 3. 
kvartal 2013 med henblik på overholdelse af budgettet. Villy D. Jensen understregede, at opgørelsen 
efter første halvår viser et overskud, og at han forventer at det kan lade sig gøre at holde budgettet for 
2013. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter finanslovsforslaget og halvårsregnskabet. Mikkel Scharff pegede på, at 
bestyrelsen tidligere har drøftet, at KADK’s adgang til Ph.d.-midler er blevet begrænset med 
ressortskiftet. Han opfordrede til at dette blev drøftet med ministeriet. Formanden og rektor vil forsøge 
at tage emnet op med ministeriet.   
 
Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning, men udbad sig en opfølgning på usikkerhederne i 
forbindelse med 3. kvartalsregnskabet.    
 
Formanden meddelte, at Rigsrevisionen har afsluttet deres økonomiske revision af skolen. De 
opmærksomhedspunkter som Rigsrevisionen peger på i deres rapport, er vi selv opmærksomme på. 
Formanden foreslog, at Svend Lawaetz kontakter Rigsrevisionen med henblik på at følge op på 
revisionen. Bestyrelsen orienteres om Rigsrevisionens tilbagemelding. 

 
Ad 4.  Nyt navn/visuel identitet 

Rektor orienterede om arbejdet med et nyt navn og ny visuel identitet. Arbejdet er igangsat, idet 
KADK’s fulde navn i praksis er svært at håndtere i forhold til omgivelserne - både nationalt og 
internationalt.  Et evt. navneskifte skal ske nu, idet at vi som følge af det politiske arbejde med overgang 
til selveje og taxametermodel står overfor at skal have en ny lov. Derudover er KADK i gang med at 
etablere en ny fælles hjemmeside. Rektor fremlagde de forskellige drøftede muligheder, og 
understregede at man ikke har et ønske om at smide historikken i navnet væk. En løsning kunne f.eks. 
være enten at forkorte navnet eller skabe et nyt akronym. 
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Bestyrelsen drøftede emnet, og anbefalede at beslutningen om nyt navn udsættes, da KADK har mange 
andre projekter af høj prioritet. Arbejdet med hjemmesiden fortsætter – dog evt. med et åbent design, 
der tillader ændring i navnet/visuelle identitet. 
 
Ad 5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden   
Formanden meddelte,  

 at Mikkel Scharff fratræder sin post i bestyrelsen, idet han er udpeget som fagleder på 
Konservatorskolen. Rektor meddelte at valgsekretariatet er sat på opgaven med at sikre en ny 
VIP-repræsentant for Konservatorskolen i bestyrelsen. 

 at KADK forventer at indgå en 10-årig samarbejdsaftale Sydney Opera House Trust, 
Australien. Aftalen er finansieret af en række fonde – herunder Bikuben Fonden. Aftalen 
indebærer udvekslingen af to arkitektstuderende, en designstuderende og to 
ingeniørstuderende fra højere uddannelsesinstitutioner i Danmark. Rektor understregede at 
det er en flot aftale som også inkluderer virksomhedspraktik for de australske studerende. Her 
fremhævede rektor, at der bl.a. er indgået en aftale Henning Larsens Tegnestue. De danske 
studerende vil få mulighed at arbejde på restaureringen af Sydney Operaen.  

 
Ad 6. Meddelelser fra rektor 
Rektor meddelte, 

 at Kulturstyrelsen har inviteret rektor og en række medarbejdere til workshops om den nye 
arkitekturpolitik.  

 at den endelige vision og strategi er udsendt til bestyrelsen, og lagt på skolens intranet. 
 at KADK har etableret et samarbejde med CBS om en design-management uddannelse. 

Samarbejdet vil i første omgang tage form af et pilotprojekt. Kommissoriet fremsendes til 
bestyrelsen til orientering. 

 at øvrige meddelelser og nyheder siden sidst, fremgår af det udsendte mødebilag. 
 
Ad 7. Status vedr. visions- og strategiarbejdet 
Rektor orienterede på spørgsmål fra Anne-Louise Sommer om organisationsændringer i den øverste 
ledelse. Organisationsændringerne betyder, at prorektor Svend Lawaetz overtager 
administrationschefens beføjelser, når modellen er endeligt godkendt i ministeriet 
(administrationschefens stillingsnummer nedlægges ikke). Organisationsændringen har bl.a. til hensigt 
at sikre en bedre dialog mellem det faglige og det administrative miljø. Ændringen er mere økonomisk, 
og med den nye institutledelse er antallet af personer der refererer direkte til rektor reduceret. Der vil i 
det kommende halve år ligeledes blive arbejdet på at reducere antallet af referencer ind til prorektor. 
Fremover vil forskningslederen og uddannelseslederen få uddelegeret øget beføjelser i særlige fora og 
projekter med henblik på at rådgive rektor. På det administrative område inddrages dele af den 
administrative chefgruppe i strategisk ledelsesteam – herunder forventes Økonomi at blive 
repræsenteret. 
 
Svend Lawaetz orienterede om at administrationen er i gang med at udarbejde en strategi på lige fod 
med de faglige miljøer. Strategien vil pege på hvilket behov, der er for at justere organiseringen af 
administrationen. Svend Lawaetz understregede, at det er vigtigt at tage det med ro, og først justere når 
vi ved hvordan vi vil koble den administrative strategi op på de faglige strategier. Vi har trods en lang 
forandringsperiode en velfungerende administration i dag, så vi har ikke behov for hurtige ændringer. 
Rektor meddelte at en plan vil blive præsenteret i SU. 
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Bestyrelsen drøftede herefter emnet – herunder blev følgende bemærkning bl.a. fremlagt: 
• SU havde taget positivt imod forslaget til omorganisering. 
• Der blev opfordret til at tænke i hvorledes skolen formidler stillingsbetegnelsen til 

omgivelserne. 
• Der blev opfordret til at rektoratet frigiver ressourcer, så de kan spille en mere aktiv rolle i 

forhold til at sikre øgede eksterne midler/funding. Det bør være rektoratet, der er ansigtet 
udadtil. 

• Det blev drøftet hvorledes organisationen får de tværfaglige kompetencer til at spille sammen 
med de monofaglige kompetencer i ledelsesmatrixen. Rektor understregede at 
Uddannelsesleder Ida Engholm og fagleder Henrik Oxvig skal være med til at sikre de 
tværfaglige kompetencer kommer i spil, og at de med den nye organisationsændring vil spille 
en central rolle i forhold til at rådgive rektor.  

 
Rektor uddelte afslutningsvis strategibog 2013, som er en opfølgning på den strategibog som blev 
udarbejdet i 2012. Strategibogen har fokus på strategipakke 8: Ny faglig struktur. Strategiarbejdet har 
været præsenteret for departementet og vil blive fremlagt for ministeren. Strategibogen vil blive lagt på 
intranettet. 
 
I forbindelse med den nye faglige struktur har mere end 90 personer indsendt interessetilkendegivelser 
og idéer til nye programmer. Det er en overvældende interesse, og alle interessetilkendegivelser vil blive 
offentliggjort på intranettet. Der pågår nu en interviewrunde med henblik på at kunne komme frem til 
beskrivelser af de nye programmer, samt en programansvarlig. Den 21. oktober vil de 6 institutter på 
arkitekt- og designskolen fremlægge de nye programmer - så tilpas detaljeret at medarbejderne kan 
vælge institut. Herefter kan der tages hul på processen med lokalefordeling og fordeling af studerende. 
 
Processen med interessetilkendegivelser har været præget af en konstruktiv og positiv stemning. I 
sagens natur kan ikke alle, der har budt ind, blive programansvarlige. Men det vil blive sikret, at alle får 
mulighed for at udfolde deres kompetencer i de nye programmer.   
 
Ad 8. Bestyrelsesseminar 2013 – temaer 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, og temaerne for seminaret er internationalisering og 

erhvervssamarbejde. Rektor meddelte at der vil blive udsendt et materiale ud inden seminaret. Det 

overvejes, hvorledes strategisk ledelsesteam kan bidrage til seminaret. 

 
Mette Kynne Frandsen meddelte, at hun desværre ikke kan deltage i bestyrelsesseminaret d. 23.-24. 
oktober 2013, da hun er Keynote Speaker i Australien.   
 
Ad 9. Eventuelt 

Formanden kvitterede for et godt afgangsmodeshow i Børsen d. 1. juli 2013 samt takkede afslutningsvis 

Mikkel Scharff for et godt og konstruktiv samarbejde i bestyrelsen.  

 


