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REFERAT: 
 
Tidspunkt: 
07. Januar 2013, kl. 12:00 - 16:00 
Sted:  
Byggeriets Uddannelser 
Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV 
Tlf.: 35 87 87 87 
Vært:  
Jan Ejlerskov Petersen, BygUd, tlf.: dir.: 35 87 87 26, mail: jep@bygud.dk 
 
Deltagere:  
– Per Kortegaard (PK)  
– Lars Klint (LK) 
– Kaj A. Jørgensen (KAJ)  
– Jan Karlshøj (JK)  
– Tom Frostgaard (TF)  
– Gunnar Eriksen (GE)  
– Jan Ejlerskov Petersen (JEP)  
– Niels Haldor Bertelsen (NHB)  
– Christian Bolding (ChB) – Referent og sekretær 
Afbud: 
– Asbjørn Levring (ALE)  
– Kim Knudsen (KK)  
 
Referat: 
1. Indledning, dagsorden og referat  

• Den udsendte dagsorden blev godkendt  
• Referat fra KR7 møde i Sydhavnen den 28.08.12, blev godkendt 
• Referat fra Medlemsmødet den 15.11.12 ønskes genudsendt ude 

kryptering 
• Der var ingen meddelelser fra deltagerne 
• ”Renover Prisen 2013” har forespurgt om BVU*net ønsker at del-

tage i det valgkollegium som vælger årets renoveringsprojekt. 
Bestyrelsen har besluttet at Lars Klint er BVU*net´s repræsentant 
i ”Renover Prisen 2013” 

• NHB redegjorde for det vigtige i Tænketank om Renovering´s ar-
bejde og opfordrede til at repræsentanter fra BVU*net deltager i 
udvalgene – følgende blev foreslået: 

o Innovation – deltager NHB 
o Renovering – Grith Beck Nielsen 
o TF og KAJ finder en egnet kandidat og meddeler det til 

NHB, der derefter melder ind til projektet 
o Kandidaterne vil blive inviteret direkte fra Tænketanken 

2. BVU*net som forening 
• Referatet fra den stiftende generalforsamling den 15.11.12, blev 

underskrevet og går videre til bank og bliver oplagt på hjemmesi-
den 

• Referatet fra det konstituerende møde den 15.11.12, blev under-
skrevet og går videre til bank og bliver fremsendt til bestyrelsen 

• Den godkende vedtægt fra den stiftende generalforsamling den 
15.11.12, blev underskrevet og går videre til bank og bliver oplagt 
på hjemmesiden 
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Side 2 af 3 sider. • Følgende økonomisk organisation blev godkendt:  
o CVR registrering er foretaget af NHB 
o Konto er oprettet hos Nordea Bank af NHB, KAJ og JAK 

med hjælp fra ChB 
o Netbank er oprettet hos Nordea Bank med fuldmagt fra 

NHB, KAJ og JAK 
o JAK og ChB er bemyndiget til at disponere i f. m. netban-

ken og kan således formidle indbetalinger og udbetalinger 
fra foreningens bankkonto 

o NHB og KAJ har adgang til at se kontoen elektronisk, 
men kan ikke fysisk disponere på kontoen 

• Kontingentet for 2013, blev vedtaget som værende kr. 5.000 for 
institutionsmedlemmer og kr. 1.500 for interessentmedlemmer 

• Regnskab for 2011 foreligger ikke, ChB er blevet betalt af cuneco 
gennem AU og overskuddet fra året er henlagt til 2012 

• Budget for 2012 foreligger ikke  
• Regnskab for 2012 foreligger ikke endnu, dette regnskab skal af-

sluttes med en afslutningsstatus pr. 15.11.12 fra SBi og en åb-
ningsstatus pr. 15.11.12 fra BVU*net, samt en henlæggelse af evt. 
overskud til året 2013 

• Budget for 2013 udarbejdes når afslutningsstatus fra SBi forelig-
ger og foreløbig samlet status for 2012 foreligger – det forventes 
at der forelægges et budget for 2013 til drøftelse på næste BSM 

• Det af sekretariatet udarbejdede regnskabs- og budgetsystem an-
vendes indtil andet er besluttet 

• Forslag til foreningens forretningsorden blev drøftet og det blev 
besluttet at ”vedtægtsudvalget” skal gennemgå og revidere doku-
mentet så det kan fremlægges på næste BSM. Forinden opdeler 
sekretariatet dokumentet i 3-4 separate dokumenter, således at 
tidligere materiale fra samarbejdsaftalen fra 13.01.11 fortsat er 
gældende for det grundlæggende af foreningens arbejde 

• ChB blev valgt som sekretariat for 2013 eller indtil andet besluttes 
• Drøftelser angående hjemmesiden er udsat til næste BSM, der 

forberedes dog en ”bundlinje” med forbehold for hvordan oplagte 
dokumenter anvendes 

4. Projekter - Fortsættelse af arbejdet, som aftalt på KR7, blev godkendt 
• Vedrørende projekt 17.011 – cuneco projektet – er der under af-

slutning et forprojekt og kortlægning af skolernes aktiviteter og 
der udarbejdes en beskrivelse af hovedprojektet 

• I forbindelse med det videre projekt kan ½-delen af alle udgifterne 
refunderes (tilbage til sommeren 2010?) 

5. Temagrupper – Fortsættelse af arbejdet, som aftalt på KR7, blev god-
kendt 

• Kort orientering fra de enkelte temagrupper: 
o TGR.1: Ingen aktiviteter 
o TGR.2: Ingen direkte aktiviteter, men overvejelser om 

hvordan BVU*net gøres mere fagligt synbar og dermed 
en styrkelse for mere konkrete projektansøgninger – det 
er fortsat interessant med EU´s socialfondsansøgninger, 
selv om der skal medfinansieres 

o TGR.3: Beskrivelsen af BIM optimeringen er snart færdig 
som dokument og man kunne evt. udarbejde en presse-
meddelelse om visionerne m.m. 



 

 

Side 3 af 3 sider. o TGR.4: De Digitale Dage i Aalborg gentages primo/medio 
april 2013 – BIM Nord er etableret og har deres første ar-
rangement medio jan. 2013 - BIM Aarhus får stadig stør-
re betydning for den regionale udvikling – BIM Fyn er un-
der etablering, men har fået utidig konkurrence af en pri-
vat virksomhed, der forsøger at etablere en klub med 
samme i de og samme navn – BIM Kbh. er under etable-
ring som en forlængelse af KA´s initiativ – BIM Camp bli-
ver sandsynligvis afholdt i 2013, det vides ikke præcist 
hvor det bliver, men event´et er en markedssucces. 

o TGR1 + TGR2 er med et teknologisk fokus og kunne evt. 
sammenlægges til et tema – TGR3 er jo underdelt og fo-
kuserer på undervisning – TGR4 er fokuseret på regional 
udvikling med et samarbejde med virksomhederne 

o I den kommende tid bør man overveje at se på tema-
gruppernes arbejde og evt. opdele grupperne efter deres 
arbejdsfokus  

6. Udvalg – Fortsættelse af arbejdet, som aftalt på KR7, blev godkendt. 
• Udvalgene fortsætter, men bestyrelse har en opgave: 

o Formidling ud til de enkelte institutioner om formulering 
af: 

 Indhold af undervisning i f.m. digitaliseringen 
• Visionerne 

 Erfaring med den eksisterende undervisning i f. m. 
 digitaliseringen 

• Konkret hvordan undervisningen drives 
o Det bør ikke være mere end ½-1 side om emnerne, kort 

og præcist 
o Drøftes på næste BSM 

7. Møder kalender 2013 
• Det blev besluttet at fremtidige BSM møder bliver dobbeltmøder, 

hvor det bestyrelsesmæssige bliver afholdt på et formøde, kun 
med bestyrelse og sekretær og et efterfølgende koordinerings-
møde, hvor der kan deltage de gæster der har interesse i for-
eningens arbejde 

• BSM2 og KR8 afholdes den 27.02.13, kl. 11.00 / 15.00 hos EAL i 
Odense, TF udarbejder dagsorden og finder lokaler – ChB ud-
sender dagsorden og indkalder BS (BSM 11.00 / 12.00 – frokost 
12.00 / 12.30 – KR (det officielle) 12.30 / 15.00) 

• Medlemsmøde den 19.03.13, kl. 11.00 / 15.00 hos KA på Hol-
men, der skal indkaldes snarest på grundlag af et kortfattet pro-
gram, med følgende overordnede indlæg / punkter: 

o Præsentationen af forundersøgelsen for cuneco 
o Forslag (beskrivelse) til hovedprojekt for projekt 17.011 
o Workshop om de påtænkte konkrete emner til ”tænketan-

ken” 
• LK finder lokale og ChB udsender en invitation, når programpunk-

terne er afklaret 
8. Eventuelt 

• Ingen punkter under eventuelt 
 
Med venlig hilsen 
Christian Bolding 
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