
 

 

BVU*net  
Netværkssamarbejdet for Byggeriets 
Videns- og Uddannelsesinstitutioner 
 
28. august 2013 
 
Niels Haldor Bertelsen 
Daniel Tissot Skafte 
 
Fil: Bstm3_Kbh REFERAT 130827  
 
Sider: 5. 

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT 

Tidspunkt: 
Tirsdag den 27. august 2013, kl. 10:00 - 13:00 

Sted:  
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 
Aalborg Universitet København (AAU) 
A. C. Meyers Vænge 15 
2450 København SV 
Lokale: Seminarrum 4.058 på 4. sal over receptionen 

Vært:  
Niels Haldor Bertelsen, SBi, tlf: 99 40 23 53, mail: nhb@sbi.aau.dk  

Deltagere:   
– Per Kortegaard (PK) 
– Lars Klint (LK) 
– Anders Hermund (AH) - Afbud 
– Kaj A. Jørgensen (KAJ)  
– Jan Karlshøj (JK)  
– Gunnar Eriksen (GE) 
– Tom Frostgaard (TF)  
– Kim Knudsen (KK) - Udeblevet 
– Jan Ejlerskov Petersen (JEP) - Afbud 
– Asbjørn Levring (ALE)  
– Niels Haldor Bertelsen (NHB)  
– Flemming Vestergaard (FV) - Afbud 
– Daniel Tissot Skafte (DTS) 

1. Indledning, dagsorden og referat 

Indledning og deltagere – velkomst til Daniel og afsked med Christian 
– Der blev budt velkommen til DTS der varetager foreningens sekretariat 

fremover. Det blev besluttet at Christian Bolding (CB) får en erkendt-
lighed som tak for sit arbejde for foreningen. 

Godkendelse af dagsorden  
– Dagsorden godkendt 

Referat af koordineringsrådsmøde 8 den 27/2 2012, dateret 4/3 2013 
– Godkendt 

Referat af bestyrelsesmøde 2 den 27/2 2013, dateret 4/3 2013 
– Godkendt 

Referat af bestyrelsesmøde-elektronisk 2b dateret 26/7 2013 
– Godkendt ifm. sekretærskifte    

mailto:nhb@sbi.aau.dk


 

 

Side 2 af 5 sider. Referat af medlemsmøde 4 den 7/5 2013, dateret 14/5 2013 
– Godkendt 

Meddelelser fra deltagerne. 
– Ingen medd. 

2. Sekretariat, administration og hjemmeside 

Skift af sekretær og Daniels bankadgang – status ved Daniel 
– Sekretariatet er overdraget. DTS er blevet orienteret om arbejdet af 

CB, og har fået overdraget papirarkiv samt digitalt arkiv. DTS har netop 
fået adgang til foreningens konto i Nordea og betalt udestående reg-
ninger. 

www.bvunet.dk’s udbygning og redigering – status ved Daniel  
– Hjemmesiden er udbygget med et gruppesystem, hvor hvert uddan-

nelsesområde kan oprette og dele information. Der mangler en per-
son/institution, der vil testkøre systemet med hjælp fra Peter Scheutz 
(Scheutz Design, der står bag hjemmesiden). Det foreslået og vedta-
get at Peter Christensen (VIA UC Horsens) vil afprøve systemet. Der-
efter kan bestyrelsen endeligt beslutte, hvordan systemet skal anven-
des.  

– Hjemmesiden mangler opdatering. Der skal bl.a. oprettes punkter for 
bestyrelsesmøder med adgang til dagsorden og referater, samt et 
punkt for cuneco projekt 17021 

– Af hensyn til ophavsret kan det være nødvendigt at linke til projekter 
og materiale på de enkelte institutioners hjemmesider frem for at publi-
cere direkte på bvunet.dk. Dette bør være en del af afprøvningen af 
gruppesystemet. 

– Efterhånden som hjemmesiden er blevet udbygget er den blevet lang-
sommere. Det skyldes den nuværende hosting hos Surftown. Det blev 
besluttet at flytte siden til i123.dk, der er anbefalet af Peter Scheutz. 

– Logoet på forsiden har fået links til de forskellige uddannelsers grup-
pesider. Det blev besluttet at fjerne disse links, der gør siden rodet at 
se på.  

Regnskab for 2012 – status ved Daniel 
– Regnskabet er rundsendt til bestyrelsen og underskrevet af alle. 

Regnskabet samt halvårsregnskab for 2013 er vedhæftet som bilag til 
dette referat. 

Budget for 2013 – status ved Daniel 
– Der eksisterer kun et udkast til budget for 2013. Vedhæftet referatet 

Opkrævning af kontingent for 2013 – status ved Daniel 
– Kontingent for 2014 kr. 5.000,- opkræves normalt okt/nov. På opfor-

dring fra LK opkræves kontingentet for 2014 midt i november 2013, så 
institutionerne selv kan vælge om det skal bogføres i 2013 eller 2014 i 
deres regnskaber. 

http://www.bvunet.dk/


 

 

Side 3 af 5 sider. 3. Medlemmer og medlemsmøde 

Medlemsmøde 5 den 27/8 2013 om cuneco projekter 
– Mødet fandt sted i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet. Se 

selvstændigt referat herfor. 

Medlemsmøde 6 – forslag til sted og indhold? 
– Medlemsmøde 6 i form af workshop 2 for cuneco projekt 17021 finder 

sted på SBi den 27/11/2013 fra 12-16. Efterfølgende workshop forsø-
ges placeret hhv. Fyn/Østjylland og Aalborg/Nordjylland 

Hvordan får vi nye medlemmer? 
– Vi skal forsøge at tiltrække flere medlemmer som en del af cuneco-

projektet. LK understreger at vi skal huske at være klare om hvad, man 
får ud af at deltage. KAJ: vi skal også prøve at skaffe flere medlemmer 
fra de deltagende institutioner. JK: Det kan være en idé at have en kla-
rer profil i samfundsdebatten og ved høringer. 

– Man kan forsøge at udvikle BVU’net til af fordre samarbejde mellem 
uddannelserne, og skabe klarere linjer omkring fagenes kompetencer 
og ansvarsområder, og dermed løfte uddannelserne. Vi kan udnytte 
samarbejdet til at give studerende/elever bedre overblik over vejen 
igennem byggeriets uddannelser (den ”vertikale sammenhæng”). Dette 
kan evt. ske som et udspring af temagruppe 3. PK og andre interesse-
rede går videre med idéen. 

 

4. Uddannelserne 

Arkitekt- og designskoler - status ved Lars/Per 
– Holder kurser, men der er mest forståelse for behovet fra de studeren-

de, ikke meget fra kollegaer. 

Universiteter og ingeniørskoler – status ved Kaj/Jan 
– Siden sidst er tiden mest gået til at udforme cuneco projektet. 

Erhvervsakademier – status ved Gunnar/Tom 
– Erhvervsakademierne er godt med ift. BIM, der er blevet en naturlig del 

af undervisningen. 

Erhvervsuddannelser - status ved Jan/Kim  
– Intet nyt 

Vidensinstitutioner – status ved Asbjørn/Niels 
– Intet nyt 

Hvordan fortsætter vi formidlingen fra uddannelserne?  
– KAJ - Hjemmesiden skal synliggøre uddannelsernes indsats. Konstruk-

tøruddannelserne som frontløbere med Per Christensen som anker-
mand (se pkt. 2) 

– ALE - vi kan lave et uddannelsesforløb eller temadag, hvor undervise-
re kan komme og lære hvordan TI og virksomhede gør tingene. ALE 
vender tilbage med mere herom. 



 

 

Side 4 af 5 sider. – KAJ vil aktuelt gerne have information om et Phd. Forsvar på hjemme-
siden. Han sender information til DTS, der lægger det ind under nyhe-
der. 

5. Temagrupper 

TG1: Informationsniveauer – status ved Jan 
– Der er pt. ikke så meget nyt. Tiden har været fokuseret på at udvikle 

cuneco projektet. 

TG2: Bygningsdelsinformationer – status ved Kaj 
– KAJ vil samle sammen på afholdte aktiviteter og lave en afrapporte-

ring. 

TG3: Uddannelse: a) Uddannelse-vest – status ved Per 
– Snarligt møde med arkitekttegnestuer om udvikling af projekt. Senere 

skal kredsen udvides og gøres tværfaglig. Møderne vil afklare behov 
og ramme for projektet. 

TG3: Uddannelse: b) Uddannelse-øst – status ved Lars 
– Del af cunecoprojekterne 

TG4: Regional forankring – status ved Asbjørn 
– TG4 hviler indtil videre grundet tidspres. 

Hvordan fortsætter vi arbejdet i temagrupperne? 
Arbejdet fortsætter som del af cuneco-projekterne. 
 

6. Udvalg  

Udv1: Softwareindkøb med UCN – status ved Per 
– Udv1 er lukket 

Udv3: DOB-kursus for konstruktører – status ved Christian Bolding  
– Udv3 er lukket 

Udv4: Tænketank for Bygningsrenovering – status ved Niels 
– Udv4 er lukket og overgået til projekt 

Udv5: BUNK - Byggeriets udviklingsnetværk – status ved Niels 
– Niels holder kontakten hvis noget skulle dukke op. 

Udv6: IKT-samarbejde med ministerier – status ved Niels 
– Projekt lukket ved udgivelsen af SBi rapport 2013:21 

Udv7: Ophavsret for udvikling – herunder rapporter, specialer og afhandlin-
ger – forslag fra BIM Aarhus ved Christian Bolding 

– Lukket. På hjemmesiden oprettes link til de enkelte institutioner, der 
selv håndterer ophavsretsspørgsmål. 

Hvordan fortsætter vi arbejdet i udvalgene? 
– Kun udvalg 5 fortsættes. 

http://www.sbi.dk/byggeprocessen/3d-visualisering/digitale-leverancer-ved-aflevering-af-byggerier/digitale-leverancer-ved-aflevering-af-byggeri-1


 

 

Side 5 af 5 sider.  

7. Projekter 

Pro1a: cuneco 17011 Strategi, metode og mål – status ved Niels, se også 
– Projektet er afsluttet med SBi rapport 2013:18  

Pro1b: cuneco 17021 Implementering i uddannelse – status ved Niels 
– Spørgsmål ang. projektet afklares ved workshop umiddelbart efter be-

styrelsesmødet. Økonomi og budget er endelig afklaret med cuneco, 
og det godkendes når revisionen efter mødet fremsendes til godken-
delse i cuneco. Bestyrelsen godkendte projektet med de bemærkning 
det efterfølgende møde evt. ville give. 

Pro2: Energiuddannelse Build Up Skills 2 DK – status ved Jan 
– NHB refererer til SBi rapport 2013:19 

Pro3: Tænketank - 5. Uddannelse og 6. Innovation – status ved Niels 
– Der er afholdt møde den 26/8 2013 i gruppe 5-6 om uddannelse og in-

novation med BVU*net som tovholder, og forhåbentlig munder tænke-
tankens arbejde ud i en række projekter. 

– Alle opfordres til at invitere kollegaer, der kan komme på listen over in-
teressenter. 

Pro4: cuneco Forankring i Region Hovedstaden – status ved Lars/Jan 
– Projekt er bevilget. Minder om ”implementering i uddannelser” men er 

bredere forankret. JK er med men håber at FV også kommer til at ind-
gå.  

Hvordan sætter vi flere projekter i gang? 
– NHB har muligvis et fremtidigt projekt om byggelogistik. Nærmere her-

om senere. 
 

8. Møder og eventuelt 

Næste møder 
– Næste bestyrelsesmøde finder på SBi sted 27. november 2013 fra 10-

13, umiddelbart før medlemsmøde 6. 

Eventuelt. 
– Ingen ting til eventuelt. 

 
 
Med venlig hilsen 
Niels Haldor Bertelsen 
Daniel Tissot Skafte 
 
Bilag: Regnskab 2012, Halvårsregnskab 2013, Budgetudkast 2013 

http://www.sbi.dk/byggeprocessen/lering/uddannelse-i-cunecostandarder-og-vaerktojer/uddannelse-i-cunecostandarder-og-vaerktojer-1
http://www.sbi.dk/byggeprocessen/lering/energikompetencer-i-byggesektorens-erhvervsuddannelser/energikompetencer-i-byggesektorens-erhvervsuddannelser-eud
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