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Side 2 af 10 sider.  
 
1. Indledning, dagsorden og referat  

1.1 Indledning og deltagere  
Da EN var med for første gang blev der gennemført en kort præsentation af 
mødedeltagerne. EN deltager i BVU*net TG2 og i cuneco projektgrupper. 

1.2 Godkendelse af dagsorden  
Dagorden blev godkendt. Bilag 1 

1.3 Referat fra seneste møde 
Referat fra KR møde 4 dateret 14/12 2011 blev godkendt. Bilag 2 

1.4 Meddelelser 
ChB gjorde opmærksom på, at der efter mødet var møde i BIM klub Aarhus. 
 
 
2. Temagrupper  

2.1 TG1: Informationsniveauer v/ Jan Karlshøj 
Jan Karlshøj (JK) fremlagde gruppens arbejde (slides er Bilag 3), derudover 
følgende kommentarer: 
– Der er beskrevet problemstilling og indhold, samt deltagelse og økonomi 
– Måling af informationsKVALITET er et vigtigt område, da det ikke er nok 

med informationen, men også kvaliteten af informationen 
– Der har været samarbejde mellem DTU og KA om udveksling af stude-

rende på kurser  
– Det var tanken, at bruge de nyeste DTU bygninger som modeller, og at 

de skulle være til rådighed for alle, men de er p.t. ikke gode nok til at blive 
publiceret 

– I et Norsk projekt forsøger man at udarbejde checklister til ydelsesbeskri-
velserne 

– Tilsyneladende skal alt hvad cuneco udvikler sælges i abonnement 
– Der er ønske om, at finde andre finasieringsmodeller end bips. 

2.2 TG2: Bygningsdelsinformationer v/ Kaj A. Jørgensen 
Kaj A. Jørgensen (KAJ) fremlagde gruppens arbejde (notat er Bilag 4), der-
udover følgende kommentarer: 
– God velfungerende gruppe med 15 deltagere 
– Ikke alle deltager hver gang, men de deltagende er dem med særlig 

kompetence indenfor de enkelte detailemner 
– Eigil Nybo er en vigtig bidragsyder m. h. t. materiale 
– Gruppen har lige fået en deltager fra MT Højgaard og en deltager fra 

Bjerg Arkitektur, så gruppen er meget tværfaglig, hvilket lover godt for re-
sultaterne 

– Gruppen fokuserer mere på, hvordan man kan trække data ud af model-
len, end hvordan man kan bygge modellen op og i en procesorienteret 
tankegang 

– Med hensyn til D&V kigger gruppen på det amerikanske COBie program, 
som er D&V data fra ”start til slut” (se materialet på You Tube) 

– NHB spurgte, at det sideløbende skulle vurderes, om gruppens arbejde 
kan medføre produkt afhængighed 



 

 

Side 3 af 10 sider. – AAU kan stille et byggeri til rådighed for afprøvning af gruppens resultat  
– De såkaldte basismængder (og opmålingsforudsætninger) er integreret i 

IFC4, så opmålingsregler er ikke særligt presserende, her er det vigtigt, at 
få IFD også integreres for at sikre sprogfrihed 

– Det er vigtigt, at mængderne er forberedt til, at kalkulationen faktisk fore-
tages meget forskelligt og er helt afhængig af det pågældende byggeri og 
dets aktører 

– Det teknologisk optimale ville være, at entreprenøren får modellen og selv 
tager de mængder, han vil have direkte ind i modellen 

– En oplagt mulighed for produktivitetsfremme vil være at lette tilgangen til 
produktdata på de produkter, der skal anvendes på byggeriet  

– Gruppen arbejder videre med skitsering af udviklingsarbejdet: 
– Konkretisering af ambitionsniveau 
– Mulighed for indhold og finansiering 
– Vurdering af COBie projektet 
– Mængdeudtræk og kalkulation 
– Egenskabsdata i f. m. modeller 
– Modelserver. 

2.3 TG3: Uddannelse 

a) BIMbyen v/ Claudio Testa 
Claudio Testa (CST) deltog ikke i mødet, men har fremsendt en skriftelig re-
degørelse for temagruppen med følgende punkter:  
– Der arbejdes løbende på, at udbrede kendskab til BIMbyen – der er ca. 

6.000 der klikker sig ind på hjemmesiden hver måned 
– BIM guide projektet omhandler hele processen 
– Mange fra erhvervslivet er også aktive på BIMbyen.dk   
– BIM guide, som er stadig ”under construction”, bliver lanceret i marts. Det 

er tænkt som en pædagogisk platform for formidling af BIM, men det ude-
lukker ikke, at erhvervslivet kan få glæde af det. Derudover er erhvervsli-
vet ikke udelukket fra at deltage aktivt i den videre udvikling af BIM guide  

– Vi forsøger at udbrede BIMbyen til andre skoler end KEA – vi har indkaldt 
studerende fra DTU og Kunstakademiet til møde om mulig fælles projekt 

– Vi ser gerne, at studerende fra andre uddannelser viser interesse. 

b) Uddannelse-vest v/ Per Kortegaard 
Per Kortegaard (PK) fremlagde gruppens arbejde på grundlag af referat af 
01.12.11 (Bilag 5), derudover blev givet følgende kommentarer: 
– Det ville være et ambitiøst projekt, hvis BVU*net forestod formuleringen af 

en række sammenhængende forskningsprojekter, som alle institutionerne 
er samlet om, og som giver mulighed for optimal sammenhængende 
forskning 

– Ministerierne er potentiel interesserede 
– Et andet ambitiøst tiltag kunne være at BVU*net formulerer en kandidat 

uddannelse (2 års overbygning)  
– På AAA har man en vidensplatform (Technologi & Practice), hvor digitali-

seringen hører hjemme i grunduddannelsen 
– Efter- og videreuddannelse er et stort potentiale for BVU*net, da dette 

område tilsyneladende svigtes generelt i uddannelserne 
– I gruppen foretages en mapping af specialer, hvorefter der holdes møde i 

gruppen 



 

 

Side 4 af 10 sider. – TG 3’s undergrupper kan på sigt slås sammen, det er aftalt, at der delta-
ger en repræsentant for vest i TG 3c øst-møder 

c) Uddannelse-øst v/ Lars Klint 
Lars Klint (LK) fremlagde gruppens arbejde i uddrag, på grundlag af 
notatet ”BIM undervisning” af 23.01.12 (Bilag 6), samt bogen BIM 08-11. 
Derudover var der følgende kommentarer: 
– BIM uddannelsen i KA er et indsatsområde, og der er afsat 1.600/1.700 

timer til indsatsen (= 1 årsværk). Indsatsen dækker små 1.000 studeren-
de 

– Omkring halvdelen af kandidaterne får en uddannelse i BIM på metode- 
og procesniveau, som suppleres med efteruddannelse 

– KA´s efteruddannelse tilbyder værktøjsuddannelse indenfor BIM, og der 
er stor interesse for disse kurser 

– TG 3’s undergrupper kan på sigt slås sammen. Det er aftalt, at der delta-
ger en repræsentant for øst i TG 3b vest-møder. 

d) IKT-strategier på arkitektskolerne i Aarhus og Kbh. v/ Per & Lars 
– Der SKAL være efteruddannelse om BIM til arkitekterne og BIM SKAL 

være et indsatsområde i grunduddannelsen. 
– Per Kortegaard og IT-udvalget på AAA har udarbejdet et meget velunder-

bygget og detaljeret forslag til BIM uddannelsen på AAA 
– Forslaget bliver ikke implementeret på AAA, og de har også nedlagt IT-

udvalget 
 
Efter Per´s fremlæggelse af forslaget blev følgende drøftet: 
– Der var enighed om, at forslaget var et godt forslag, der burde præfereres 

i BIM indsatsområdet 
– Hvis ikke der sker en opgradering i uddannelserne af BIM indsatsen, sak-

ker arkitekterne bagud i forhold til bygningskonstruktører og ingeniører 
– På AAA har man i grunduddannelsen haft ca. 80-90 studerende på kur-

sus i ”Fra skitse til færdige plancher”. Det er reelt en arkitektonisk model-
lering med vægt på det, der skal afleveres til slut i arkitektuddannelsen, 
og som kan sammenlignes med en projektkonkurrence 

– Ovennævnte er obligatorisk på KA, og det gives som et 2 ugers basal 
kursus i SketchUp  

– På AAA har Per i januar 2012 udarbejdet en publikation angående digita-
lisering i grunduddannelsen og efteruddannelsen 

– AAA sigter mod 2-4 dages kurser med simuleringer som indhold. De hid-
tidige 6 ugers kurser bliver tematiseret og opløst i mindre moduler, der 
kan tages enkeltvis – altså en slags ”klippekortskurser” 

– Man er opmærksomme på virksomhedsforlagte kurser, men der er gene-
relt problemer med økonomien på kommercielle softwarelicenser 

– Det er også et problem i alle uddannelserne, at man skal aflevere tegnin-
ger – systemet er så ”traditionel”, at man ikke kan aflevere modeller 

– Det er et massiv svigt i uddannelserne, at man ikke beskæftiger sig med 
byggeriet. Man opfatter det sådan, at når ”arkitektkonkurrencen” er slut er 
alle arkitektoniske beslutninger taget 

– Der er noget der tyder på, at man tror, at kandidaterne efter uddannelsen 
er slut, går ud i virksomhederne og får en ”mesterlære” 

– Der skal ske en konkretisering, så det er muligt at sende et oplæg til mini-
steriet 



 

 

Side 5 af 10 sider. – Tanker og planlægning af traditionel undervisning for studerende vægte 
alene i forhold til antal studerende, PhD´ere og videnskabelige artikler 

– Der er altid udfordringer mellem ønskelig faglighed kontra økonomi. 

2.4 TG 4: Regional forankring v/ Christian Bolding 
Christian Bolding (ChB) fremlagde gruppens arbejde på grundlag af over-
ordnet oplæg til forretningsmodel med kommentarer (Bilag 7), derudover 
blev givet følgende kommentarer: 
– Forretningsmodellen er med sine kommentarer en interessant model for 

BVU*net og ikke udelukkende for TG4 
– Forretningsmodellen er langt fra gennemtænkt og skal bearbejdes yderli-

gere. Der skal sættes fokus på det faglige, medens det økonomiske er 
sekundære 

– Hvis BVU*net kan udvikle en informationsplatform (salgsplatform) og et 
informationsmæssigt ”rejsehold”, kan det bidrage til formidling af de resul-
tater der kommer ud af BVU*net og skabe muligheder for finansiering 

– Oplægget til forretningsmodellen skal bearbejdes kraftigt inden næste KR 
møde, og det skal anskueliggøres, om ideen er gennemførlig 

– TG4 arbejder videre med modellen og sigte på, at den kan anvendes 
overordnet i BVU*net for derigennem at sikre den regionale forankring. 

2.5 Fælles status og plan for temagrupper 
Der er konsensus om følgende: 
– TG1: Arbejdet fortsætter. 
– TG2: Arbejdet fortsætter. 
– TG3: Arbejdet fortsætter. Den inkluderer følgende aktiviteter: BIMbyen, 

mapping af uddannelser, forslag til kandidatuddannelse, efteruddannelse 
og virksomhedsforlagt efteruddannelse. Der søges en integration mellem 
øst- og vestgruppen.   

– TG4: Arbejdet fortsætter. 
 
Temagrupperne ønsker mere tid, idet grupperne er i en modningsproces. 
BVU*nets samarbejdsaftale af 13/1 2011 ønskes forlænget med et år frem til 
31/3 2013. Man ønsker, at samme samarbejdsramme fortsætter året ud. Det 
tilstræbes fortsat at få stor tværfaglighed i grupperne gennem optagelse af 
gruppemedlemmer på tværs af branchen. Vore aktiviteter kan løbende blive 
mere målrettede, når vi får større kendskab til vores kundegrupper. BVU*net 
vil tilstræbe en mere brugerrettet tilgang og et økonomisk sigte mod vore 
fremtidige kunder. BVU*nets driver skal være fagligheden som pengebæ-
rende drivkraft. 
 
 
3. Udvalg  
Udvalg 4, 5 og 6 er flyttet fra gruppen af ’Projekter’ til gruppen af ’Udvalg’ af 
Christian og Niels i henhold til vores forretningsorden. Før var de kaldt pro-
jekt 3, 4 og 4. De vil også blive flyttet på www.bvunet.dk.  

3.1 Udv1: Softwareindkøb med UCN  
Per Kortegaard (PK) orienterede om udvalgets arbejde, og derudover blev 
givet følgende kommentarer: 
– Udvalget henvender sig til softwareleverandørerne og opfordrer til en 

campusaftale 
– Tilbagemeldingen fra leverandørerne vil afgøre om, hvor mange der er in-

teresseret 

http://www.bvunet.dk/


 

 

Side 6 af 10 sider. – Der tilstræbes, at der udarbejdes en standard rammeaftale, der skal være 
grundlag for den individuelle aftale mellem parterne. 

3.2 Udv3: DOB med Michael Larsen & BIM klubben Aarhus 
Christian Bolding (ChB) orienterede om udvalgets arbejde på grundlag af en 
orientering fra Martin Nielsen: 
– Er i gang med at implementere DOB i bygningskonstruktøruddannelsen 
– Et par stykker har kigget på programmet, og de vurderer, at det er noget 

de studerende vil tage imod uden forbehold 
– Fra 2. semester introduceres DOB, hvor de studerende afprøver den digi-

tale myndighedsbehandling. Efterfølgende kan de studerende selv vil an-
vende programmet i den udstrækning det skaber værdi for dem 

– Vurderingen er, at det næsten er for godt, forstået på den måde, at når de 
bruger portalen, får de en facitliste, der fortæller dem, hvad der skal være 
i et myndighedssæt. Det betyder, at de ikke behøver at reflektere og selv 
diskutere sig frem til, hvad det skal indeholde, hvilket ellers er den didak-
tik, man helst vil arbejde ud fra på uddannelsen.  

– Man ser det som en vigtig ting, at de studerende har forstået opgaven og 
selv kommer frem til en løsning, men i dette tilfælde har kommunerne la-
vet et værktøj, der kan være med til at afgrænse en arbejdsopgave. På 
den måde kan det være med at til at øge effektiviteten både for kommu-
nen og for brugerne. Man må derfor forvente, at man udnytte program-
mets muligheder  

– De studerende får et oplæg i myndighedsbehandlingen, og hvilke krav 
der typisk er til et myndighedssæt. De bliver bedt om at gå ind på hjem-
mesiden og arbejde sig ud fra den. De studerende opfordres til at logge 
ind med mail og password, så de undgår at komme til at sende ansøg-
ningen ind til kommunen. 

 
Martin Nielsen har snakket med Michael Larsen og har ydret ønske om, at 
der blev lagt et eksempel ud på, hvor detaljeret materialet skal være. Det vil 
være til stor hjælp for brugere og lærere, hvis der blev lagt et eksempel på et 
”et familiehus” og en fabriksbygning på ca. 2.000 m². Det er de bygninger, 
de studerende arbejder med i 2. og 3. semester. Martin er ikke i tvivl om, at 
det er et værktøj, der letter processen og derved gerne skulle give plads til 
øget værdiskabelse. 
 
Christian spørger Martin Nielsen og Michael Larsen, om de vil deltage i næ-
ste KR møde og fremlægge resultatet af udvalgets arbejde. 

3.3 Udv4: Tænketank for Bygningsrenovering v/ Niels Haldor Bertelsen 
Niels Haldor Bertelsen (NHB) fremlagde projektets status på grundlag af op-
læg af 1/2 2012 (Bilag 8), som vil blive lagt på www.bvunet.dk. Næste møde 
afholdes 19/3 2012, hvor temaet er energirenovering. Bidrag hertil kan sen-
des og telefoneres til Niels (nhb@sbi.dk 5178 1602). Niels har forsøgt, at få 
uddannelse mere på dagsordenen på møderne. 

3.4 Udv5: BUNK - Byggeriets udviklingsnetværk v/ Niels Haldor Bertelsen 
Niels Haldor Bertelsen (NHB) fremlagde projektets status på grundlag af for-
slag til invitationsliste af 9/12 2011 fra BVU*net (Bilag 9) og invitation til 
workshop den 29/2 2012 fra BUNK (Bilag 10). Invitationen vil blive lagt på 
www.bvunet.dk. 
 

http://www.bvunet.dk/
mailto:nhb@sbi.dk
http://www.bvunet.dk/


 

 

Side 7 af 10 sider. Medlemmer af BVU*net opfordres til at deltage i workshoppen den 29/2 
2012 i København. 

3.5 Udv6: IKT-samarbejde med ministerier v/ Niels Haldor Bertelsen 
Mindst fire ministerier er involveret indenfor IKT, og der arbejdes på nye IKT 
bekendtgørelser for det almene byggeri. Bekendtgørelser for statsligt bygge-
ri dækker nu også kommuner og regioner under fællesbetegnelsen offentligt 
byggeri. Alle opfordres til samle information om kontaktpersoner i ministerier, 
som har interesse i IKT. 
 
 
4. Projekter  

4.1 Pro1: cuneco - Videncenter for produktivitet v/ Flemming Vestergaard  
Der er afholdt et møde mellem Torben Klitgaard, Niels og Flemming den 
24/1 2012 om igangsættelse af cuneco-projekt ’Uddannelse’ og ’Implemen-
tering’. 
 
Flemming Vestergaard (FV) deltog ikke i KR5 mødet, men havde fremsend-
te en status, som blev refereret af Niels som følger: 
– Flemming fik det behandlet på cuneco styregruppemøde den 31/1 2012. 
– Her gav han en mundtlig annoncering af, at BVU*net vil foreslå et projekt 

indenfor 'Implementering i uddannelserne', og at det var naturligt, at det 
blev taget op sammen med 'Implementering i virksomhederne'. Dette sid-
ste var varslet, men der lå ikke et projektforslag på mødet. Flemming be-
grundede det med, at det er en lang proces, og at vi lige så godt kan gå i 
gang nu.  

– Projektet er beskrevet i grundlaget for cuneco (ansøgningen), og der er 
afsat ca. 1,4 mil kr. til ’Uddannelse’ og ca. 1,6 mil kr. til ’Implementering’. 

– Flemming foreslår, de kædes sammen med afprøvningsprojekterne og 
det regionale samt 'best practis manualer' projektet.  

– Der ligger meget materiale i uddannelser, som man kan få adgang til og 
at projektet repræsenterer en anselig selvfinansiering.  

– Flemming prøvede at forklare, at man ikke skal vente på resultaterne fra 
cuneco projekterne, men at man sagtens kan lave undervisningsmateriale 
om anvendelsen af eksempelvis klassifikation - og så senere implemente-
re den konkrete klassifikation.  

– Flemming nævnte også ønsket om finansiering af en sekretær i BVU*net, 
som er vigtigt for at opretholde momentum.  

– Flemming foreslog, at han og BVU*net skriver en projektbeskrivelse, men 
at cunecos sekretariatet ved Søren Spile også kunne gøre det fx med vo-
res hjælp, da projektet ligger indenfor cunecos grundlag. 

 
Vi afventer referatet fra styregruppemødet, så vi kan se, hvordan sekretæren 
har opfattet det. Flemming foreslår, at vi allerede nu skriver et udkast.  Plan-
lægningshorisonten er august 2012. 
 
Koordineringsrådet bakker op om Flemming og planlægningsarbejdet. 
 
KAJ har den 5/1 2012 haft et møde med cuneco, hvor konklusionen var, at 
der ikke blev udtrykt grundlæggende uenighed om hans opfattelse af refe-
rencesystemet i DBK. 



 

 

Side 8 af 10 sider. 4.2 Pro2: Energiuddannelse Build Up Skills DK v/ Jan Ejlerskov 
Jan Ejlerskov (JEP) fremlagde projektets status bl.a. med henvisning til in-
formationsmøde den 31/1 2012 (Bilag 11), og der blev givet følgende kom-
mentarer: 
– Ansøgningen er blevet tilgodeset, projektet er sat i gang, og det løber 

frem til april 2013 
– Til maj 2013 kan der søges midler til at virkeliggøre analyserne i uddan-

nelserne, men det er under en nu ansøgningsrunde 
– Der har været afholdt styregruppemøde uden deltagelse fra Byggeriets 

Uddannelse, som repræsenterer Undervisningsministeriet, fordi det blev 
indkaldt med kort varsel 

– Niels deltager som repræsentant for BVU*net i følgegruppen og deltog i 
informationsmødet den 31/1 2012. 

4.3 Pro3: Uddannelse i renovering med GI og BHF v/ Niels Haldor Bertelsen 
BVU*net har modtaget en opfordring om samarbejde fra Advice på vegne af 
Grundejernes Investeringsfond (GI) og Bygherreforeningen (BHF) (Bilag 
12). Advice skal undersøge om problemerne i byggeriet ligger i uddannel-
serne, og de skal foretage en analyse af udbuddet af uddannelse om byg-
ningsrenovering til håndværkere, konstruktører, ingeniører og arkitekter. 
 
BVU*net vil gerne samarbejde om denne undersøgelse, og BVU*net anbefa-
ler: 
– at undersøgelsen planlægges, gennemføres og evalueres i samarbejde 

med BVU*net 
– at følgende deltager som BVU*net repræsentanter: JEP (eller en kollega) 

repræsenterer de udførende, der skal findes en repræsentant for byg-
ningskonstruktørerne, Lisbet Larsen spørges om hun vil repræsenterer 
ingeniørerne og AH repræsenterer arkitekterne. 

 
NHB skriver et brev til Advice med BVU*net´s tilkendegivelser i sagen. Sa-
gen oprettes som projekt 3 i BVU*net. 
 
 
5. Orientering fra uddannelserne  
5.1 Arkitekt- og designskoler – Ikke drøftet 
5.2 Universiteter og ingeniørskoler – Ikke drøftet 
5.3 Erhvervsakademier – Ikke drøftet  
5.4 Erhvervsuddannelser og relaterede sekretariater – Ikke drøftet  
5.5 Vidensinstitutioner – Ikke drøftet  
 
 
6. Medlemmer og medlemsmøde  

6.1 Indkomne forslag og ideer 
Ingen forslag og ideer modtaget og fremlagt. 

6.2 Indmeldelse af medlemmer  
Der er pr. 12/1 2012 udsendt indmeldelsesbrev til 22 institutioner og enkelt-
personer med tilhørende bilag (Bilag 13, 14 og 15). Pr. 31/1 2012 har føl-
gende 5 institutioner og 1 enkeltperson tilmeldt sig BVU*net: 
Institutioner: 
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– 1201122 Byggecentrum, Ballerup 
– 1201171 Ingeniørhøjskolen København, Center for Byggeri og Infrastruk-

tur 
– 1201172 VIA University College, Horsens 
– 1201173 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Afd. for Byggeri og Sund-

hed 
Enkeltpersoner:  
– 1201121 Peter Hauch, Gentofte 
 
SBi vil på vegne af BVU*net snarest udsende opkrævning af kontingent for 
2012 på henholdsvis 5.000 kr. og 1.500 kr. 
 
De KR medlemmer, hvis institution ikke har tilmeldt sig, anmodes om at gå 
videre med tilmelding. Sekretariatet vil rykke de resterende medlemmer. KR 
medlemmer opfordres desuden til at give sekretariatet oplysninger om insti-
tutioner og enkeltpersoner, som vi også kunne udsende invitationen til. Der 
henvises til medlemslisten af 1. februar 2012 (Bilag 16). 

6.3 Samarbejdsaftale  
Samarbejdsaftalen (Bilag 17) udløber 31/3 2012, og KR er valgt for et år. 
 
Med baggrund i de forrige diskussioner var der enighed i KR om, at foreslå 
samarbejdsaftalen forlænget med et år fra 31/3 2012 til 31/3 2013, og her-
under at fastholde den nuværende organisation og sammensætning af KR. 
Forslaget begrundes med, at vi ikke er færdige med planlægning og forslag 
til finansiering af temagrupperne, og at en administrativ omlægning vil træk-
ke fokus væk fra de faglige aktiviteter i denne vanskelige opstartsfase. Det 
er ligelige vores vurdering, at det tværfaglige samarbejde mellem medlem-
merne og i temagrupperne er inde i en positiv gænge, som det er vigtigt at 
fortsætte og støtte op om. 
 
Med baggrund i dette forslag forbereder sekretariatet en allonge til aftalen, 
som fremlægges til godkendelse i BVU*net´s medlemskreds. 

6.4 Medlemsmøde 3  
Medlemsmøde 3 var oprindelig planlagt afholdt den 1/3 2012, kl. 10.00-
16.00 på Teknologisk Institut i Tåstrup med Asbjørn som vært. Der har vist 
sig problemer med andre møder i andre samarbejdsorganisationer på den 
dato, så vi skal have fundet en ny dato til mødet. 
 
Det foreslås, at medlemsmøde 3 flyttes til tirsdag den 15. maj 2012, men at 
mødestedet fastholdes, hvis det fortsat er muligt at afholde det på TI. 
 
Sekretatiatet undersøger om Asbjørn forsat kan være vært og om også 
Gunnar, Claudio og Flemming kan deltage den dag, så den ny dato hurtigt 
kan blive meldt ud. 
 
 



 

 

Side 10 af 10 sider. 7. Sekretariat og hjemmeside  

7.1 Hjemmeside www.bvunet.dk   
Sekretariatet er ved at planlægge udbygningen af hjemmesiden, som tidlige 
aftalt. 

7.2 Regnskab 2011 
Regnskab for BVU*net 2011 blev fremlagt til godkendelse (Bilag 18). I det 
fremlagte bilag er fejlagtigt skrevet ’Regnskab for BVU*net 2012’ – det skal 
selvfølgelig være ’Regnskab for BVU*net 2011’. Året 2011 har resulteret i et 
lille overskud på 44.774 kr., som er fremkommet på baggrund af en kontin-
gentindbetaling fra KR, en mindre støtte fra cuneco og meget lave omkost-
ninger til sekretariatet, som er blevet bogført. 
 
Det fremlagte regnskab med ændring af årstallet i overskriften blev godkendt 
af KR, idet det underskrives af sekretær, formand og regnskabsansvarlig på 
SBi.  

7.3 Budget 2012 
Der udarbejdes først et budget for 2012, når der er overblik over kontingent 
og finansiering af temagrupperne.   
 
 
8. Møder og eventuelt  

8.1 Mødekalender 
KR møde 6 afholdes onsdag den 18. april 2012, kl. 10.00 – 14.00 i Aalborg. 
BVU*net forsøger at få mødet til at passe sammen med ”De Digitale Dage” i 
Aalborg. Sekretariatet kontakter UCN, og spørger om de vil være vært.  
 
Medlemsmøde 3 afholdes tirsdag den 15. maj 2012, kl. 10-16 på Teknologi-
ske Institut i Tåstrup med Asbjørn som vært. 
 
BUNK afholder workshop onsdag den 29. februar 2012, kl. 14-17 hos 3F i 
København. Tilmelding foregår hos Dansk Byggeri. 

8.2 Eventuelt 
Intet under eventuelt. 
 
 
Med venlig hilsen 
Christian Bolding 
Niels Haldor Bertelsen 
 

http://www.bvunet.dk/
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