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Til stede 
Merete Eldrup, Agnete Raaschou-Nielsen, Anders Nørrekær Mortensen, Dorte 
Brix, Jan S. Hesthaven, Jesper Grodal, Mikkel Bogh, 
Anne Sofie Tranberg, Pia Quist, Birgitte Vedersø og Lars Rasmussen. 

Rektorat: Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Bente M. Stallknecht, prorektor 
David Dreyer Lassen og universitetsdirektør Jesper Olesen. 

Sekretariat: Vicedirektør Vibeke Raaschou-Nielsen, chef for Policy og Fora Jette 
Nielsen og fuldmægtig Tobi Egelund 

Gæster: Pkt. 3: Professor Detlef Siegfried, Pkt. 5: Sektionschef for Jura og 
Forkontor Tine Roslev Brøchner, Pkt. 6: Vicedirektør for Uddannelser & 
Studerende Rie Snekkerup og vicedirektør for Forskning & Innovation Kim 
Brinkmann, Pkt. 7: Vicedirektør for HR Thomas Molin og sektionschef for Jura og 
Forkontor Tine Roslev Brøchner, Pkt. 8: Vicedirektør for Uddannelser & 
Studerende Rie Snekkerup, Pkt. 9: Vicedirektør for Campusservice Uffe Gebauer 
Thomsen. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden



SIDE 2 AF 4Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsesformanden bød 
velkommen til Anne Sofie Tranberg, som er ny studenterrepræsentant i bestyrelsen 
fra 1. januar 2022.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 7. december 2021 - fortroligt

3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU: Detlef Siegfried, 
professor i Tysk (HUM) 

Deltagelse af professor Detlef Siegfried.

Professor Detlef Siegfried præsenterede sin forskning under titlen Det dansk-tyske 
forhold efter 1945. 

4. Beslutning: Strategisk rammekontrakt 2022-2025 
Den strategiske rammekontrakt blev godkendt. 

Der var følgende kommentarer:
- Der kunne indarbejdes tekst vedrørende studerendes trivsel om betydningen af 

fællesskab og studiemiljø. 
- Indikatorerne vedrørende fordeling af køn (VIP-stillinger) kunne med fordel 

reduceres. 
- KU burde positionere sig tydeligere på efter- og videreuddannelse. Rektoratet 

forklarede, at efter- og videreuddannelse forventes at blive en vigtig del af 
KU’s kommende strategi.

- KU bør ikke begrænse sig til målsætningerne i den strategiske rammekontrakt, 
og kan med fordel operere med en række yderligere interne mål.

5. Drøftelse: Akademisk medbestemmelse på KU – fortroligt 
Deltagelse af sektionschef for Jura og Forkontor Tine Roslev Brøchner. 

6. Drøftelse: Status på samarbejde og samfundsengagement – 
nationalt og globalt (strategirapporteringen)

Deltagelse af vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup og 
vicedirektør for Forskning & Innovation Kim Brinkmann. 

Bestyrelsen drøftede strategirapporteringen på kapitel 3 om samarbejde og 
samfundsengagement – nationalt og globalt. 

Af særlige bemærkninger kan fremhæves:
- Det blev pointeret, at indsatsen omkring ”harmonisering af studieordninger” 

bl.a. handlede om etablering af en fælles struktur og forståelse af 
studieordninger, samt etablering af fælles begreber på tværs af KU. Indsatsen 
er udover understøttelse af strategien et led i forberedelserne til nyt 
studieadministrativt system. 



SIDE 3 AF 4- Øget samarbejde med aftagere ift. den grønne dagsorden blev fremhævet som 
mulighed for at sikre grønne kompetencer til erhvervslivet. Det var vigtigt, at 
aftagere, herunder større virksomheder, var klar over bredden i KU’s 
fagligheder. 

- Det blev fremhævet, at der var opnået mange gode resultater med afsæt i 
strategien, til trods for relativt få centrale strategiske midler og puljer. Det blev 
tilkendegivet, at det med en ny strategi kunne være hensigtsmæssigt at etablere 
en større pulje til strategisk prioritering.

- Bestyrelsen tilkendegav tilfredshed med afrapporteringen. 
- Der blev udtrykt ønske om at møde medarbejdere, som arbejder indenfor 

fokusområderne, eks. KU’s nye innovationscenterchef og ny leder af Crown 
Princess Mary Center. Alternativt et oplæg fra en vinder af KU’s ærespriser.

7. Drøftelse: Stillingsindholdet ved ansættelse af ny prorektor – 
fortroligt

Deltagelse af vicedirektør i HR Thomas Molin. 

8. Orientering: Regionalisering
Deltagelse af vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup.

Bestyrelsen tog orienteringen om KU’s institutionsplan og universiteternes 
sektorplan til efterretning.

Der var følgende kommentarer:
- Resultaterne af de politiske drøftelser afventes. Det forventes, at arbejdet 

herefter i stor udstrækning vil foregå på fakultetsniveau.
- Der forventes ikke ændringer i optag og adgangskvotienter i 2022 som et 

resultat af KU’s institutionsplan. Ændringer ville dog kunne forekomme af 
andre årsager. Hvis der er ændringer, vil det være som en del af de almindelige 
overvejelser om kapacitetsfastsættelse på uddannelserne.

- Der var ros til resultatet af KU’s institutplan, universiteternes sektorplan samt 
pressehåndteringen. 

9. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet 2021 - 
fortroligt

Deltagelse af vicedirektør for Campusservice Uffe Gebauer Thomsen.

10. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden

a. siden sidst - fortroligt

11. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet – fortrolig

12. Evt.



SIDE 4 AF 4- Der blev fremsat ønske om, at en foreløbig tidsplan udsendes forud for 
bestyrelsesmøderne, så der kan tages bestik af det tidsmæssige omfang til de 
enkelte punkter i mødeforberedelsen.
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