Bestyrelsesmøde 4 København - REFERAT
Tidspunkt:
Onsdag den 27. november 2013, kl. 10:00 - 12:00.
Sted:
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
Aalborg Universitet København (AAU)
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Lokale: 2.1.007
Vært:
Niels Haldor Bertelsen, SBi, tlf: 99 40 23 53, mail: nhb@sbi.aau.dk
Deltagere:
– Per Kortegaard (PK) - tilstede
– Lars Klint (LK) / tilstede
– Anders Hermund (AH) / afbud
– Kaj A. Jørgensen (KAJ) - tilstede
– Jan Karlshøj (JK) - tilstede
– Gunnar Eriksen (GE) - tilstede
– Tom Frostgaard (TF) - tilstede
– Kim Knudsen (KK) – ikke længere medlem
– Jan Ejlerskov Petersen (JEP) - tilstede
– Asbjørn Levring (ALE) - Afbud
– Niels Haldor Bertelsen (NHB) - tilstede
– Flemming Vestergaard (FV) - afbud
– Daniel Tissot Skafte (DTS) – tilstede (referent)

1. Indledning, dagsorden og referat
Indledning og deltagere
– Velkomst v. NHB. Deltagere: se ovenfor.
Godkendelse af dagsorden
– Godkendt
Referat af bestyrelsesmøde 3 den 27/8 2013, dateret 28/8 2013
– Godkendt
Referat af medlemsmøde 5 den 27/8 2013, dateret 28/8 2013
– Godkendt
Meddelelser fra deltagerne.
– Nej

BVU*net
Netværkssamarbejdet for Byggeriets
Videns- og Uddannelsesinstitutioner
6. December 2013
Niels Haldor Bertelsen
Daniel Tissot Skafte
Fil: Bstm4 Kbh 131127 referat
Sider: 5.

2. Sekretariat, administration og hjemmeside
Diverse fra sekretariatet.
– Der har været kontakt til SKAT omkring moms og momsopkrævning i foreningen. Følgende gælder efter seneste revision af
’momsloven’: Foreningen er momsfritaget, og skal ikke opkræve
moms af indtægter (kontingent) eller lave momsregnskab. Til
gengæld kan foreningen heller ikke trække moms fra. Leverandører til foreningen (herunder sekretær og webmaster) er ikke
momsfritagne og skal lægge moms på fakturaer til foreningen.
– Foreningen har fået erhvervs-nemID til login på virk.dk og digital
postkasse. DTS er foreningens nemID administrator og kan tildele adgang til andre i bestyrelsen hvis der er behov eller ønske
herfor.
– BVU*net er blevet bedt om at udpege en dommer til Renoverprisen. Bestyrelsen indstiller LK igen i 2014. Bestyrelsen vil desuden arbejde for at BVU*net bliver repræsenteret i indstillingskomitéen i vores egenskab af fælles repræsentant for alle byggeriets
uddannelser.
www.bvunet.dk
– Der er foretaget en række opdateringer på hjemmesiden. Bl.a.
upload af mødereferater, forretningsorden mv. og oprydning i forældede dokumenter. Bestyrelsen og foreningens medlemmer opfordres til at kigge på siden og give besked til DTS, hvis der er
yderligere, der bør gøres.
– Der er igangsat flytning til ny hosting hos i123.dk, og opdateringer
som aftalt på sidste møde.
– Byggecentrum (Lars Tangaa-Andersen) oprettes som en undergruppe under Vidensinstitutioner, og kan begynde at lægge materiale og links ud.
– JK oplyser at DTU er ved at opdatere retningslinjer for offentliggørelse af PhD-afhandlinger, og man herefter vil begynde at linke til
dem, der er relevante for BVU*net.
Regnskab for 2013
– Der har kun været få udgifter siden sidste møde, og der er rigeligt
med midler på kontoen til at dække de udgifter, der måtte komme
til sekretariat og webmaster inden årets udgang.
Budget for 2014
– Foreningen har ikke et budget for 2013. DTS laver et udkast til
budget for 2014 og sender det til NHB.
Kontingent for 2014
– Der blev opkrævet kontingent for 2014 forud for bestyrelsesmødet, med betalingsfrist 10.01.2014 som aftalt på sidste møde.
– To medlemmer har meldt tilbage efter opkrævning. Mogen Fiil
Christensen har ønsket at melde AAU Create ud af BVU*net indtil
videre. Dog har andre fra samme sted meldt deres interesse. KAJ
taler med dem om fortsat medlemskab. Kontaktpersonen på DTU
Management Engineering er ikke længere ansat, og vi skal finde
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en ny kontakt. Der er skrevet til Sten Bonke, og JK tager også
kontakt.

3. Medlemmer og medlemsmøder
Hvordan får vi nye medlemmer? Ved KAJ
– Der er afsat timer i cuneco projektets budgettet til at KAJ kan lave
opsøgende arbejde.
– KAJ efterlyser sparringspartner(e) med kendskab til uddannelserne og deres sekretariater.
– Jan Ejlerskov Petersen vil gerne lave liste.
– DTS sender liste over medlemmer ud til bestyrelsen (kontingent/medlemslisten).
– Gerne bedre information - ”salgsmateriale” - til hjemmesiden.
Kommende medlemsmøder
– Medlemsmøde 7 – Cuneco 2. workshop 27/11 2013 SBI – følger
umiddelbart bestyrelsesmødet. Se evt. referat herfor.
– Medlemsmøde 8 – Cuneco 3. workshop 19/2 2014 i Horsens
– Medlemsmøde 9 – Cuneco 4. workshop 22/5 2014 i Aalborg
– Medlemsmøde 10 – Cuneco 5. workshop 20/8 2014 på DTU
– Bemærk: Før medlemsmøder; bestyrelsesmøde om formiddagen.
Ordinær generalforsamling
– Fastsat til 27/3 2014 i Odense.
– Der skal laves opgørelse over medlemmer, hvem er på valg
(hvem ønsker genvalg), budget, regnskab og indkaldelse i januar.
NHB, TF, DTS udgør arbejdsgruppen. DTS laver udkast til dagsorden
– Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter
GF.

4. Uddannelserne
Arkitekt- og designskoler - status ved Lars/Per
– PK: Har startet samarbejde i Aarhus med 7 tegnestuer med udgangspunkt i sygehusbyggeri. Tegnestuerne er utilbøjelige til at
arbejde med CCS. De vil hellere lave deres eget klassifikationssystem, for at kunne imødekomme lovkrav.
– LK: KADK er under omstrukturering. Har foreslået at indføre
DDB/BIM som fast element i ny struktur, men det er ikke faldet i
alt for god jord. PK: der er heller ikke den store interesse i Aarhus. Det har bl.a. medført at tegnestuerne nu er begyndt at bruge
konstruktører i deres konkurrenceteams. GE: vi kan heller ikke
længere bruge arkitekter som undervisere på konstruktøruddannelsen som tidligere, hvor vi har prøvet at opretholde en god balance og diversitet i lærersammensætningen.
– PK Har gennemført BIM/UK med succes. Er glad for at have fået
et forum med tegnestuerne, hvor udfordringer kan diskuteres.
Universiteter og ingeniørskoler – status ved Kaj/Jan
– JK: De fleste er med på BIM-kursus enten frivilligt eller gennem
obligatoriske kurser. Lærer både Revit og analyse af værktøjer og
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–

implementering. På kandidat 13 uger á 9 timer. Også en hel del
eksamensprojekter inden for området. Og enkelte (erhvervs)phd’er. Mangler lidt inden for bygningsdesignuddannelsen. Mangler at få konstruktionsfolkene med.
KAJ: Det kører, som det plejer, planmæssigt inden for bygningsledelse og bygningsinformatik.

Erhvervsakademier – status ved Gunnar/Tom
– TF: problemer med implementering, da cuneco har valgt en forretningsmodel nogle bygherrer finder for dyr; derfor giver det problemer at finde konkrete byggeprojekter med anvendelse af CCS
til brug i undervisningen. Vil gerne være helt sikker på at CCS bliver standarden fremover før det gøres til del af undervisningen.
– GE har spurgt og alle skoler har implementeret værktøjer og processer og er klar til cuneco-værktøjer når de kommer. De studerende behersker de nødvendige BIM-værktøjer.
 KEA har testet CCS uden alt for store problemer.
 UCN har også arbejdet med cuneco med det der foreligger pt. bl.a. gennem De Digitale Dage, og er klar til at implementere de endelige værktøjer. Vil gerne inddrage
andre skole i DDD fremover. Alt er primært hands-on
(værktøjsindlæring) og i mindre grad teoretisk.
 I VIA har der været afholdt BIM dage og interne kurser for
undervisere og der bliver i alle semesterbeskrivelser successivt indarbejdet ny referencer til eks- og interne vidensportaler. 11. december afholdes BIM seminar for
studerende, medarbejdere og lokale firmaer med bl.a.
Søre Spile (cuneco) der vil give status på udviklingen.
– TF – det der arbejdes meget med lige nu er de problemer der er i
spændingsfelterne mellem konstruktører og arkitekter og konstruktører og entreprisen/projektering. Er inviteret til renovering af
Korsløkkeparken 1,2 mia. med læring gennem hele forløbet – det
kræver samarbejde med andre institutioner for at løfte opgaven.
TF sender materiale til medlemmerne ang. projektet.
Erhvervsuddannelser - status ved Jan/Kim
– JEP der gang i endnu en reform inden for erhvervsuddannelserne, så det er det tiden går med.
Vidensinstitutioner – status ved Asbjørn/Niels
– NHB: Mulighed for at udvikle undervisning sammen med Byggecentrum.
Der var enighed om at der er en positiv indstilling til at implementere cunecostandarder, og så samler vi sammen på gode og dårlige erfaringer til sidst.

5. Temagrupper
TG1: Informationsniveauer – status ved Jan
– Kobles sammen med cuneco
TG2: Bygningsdelsinformationer status ved Kaj
– har sendt et notat (afrapportering af TG2) og han gerne vil have
input og kommentarer til dette. Vil gerne bruge dele af notatet
som input til cuneco-projektet
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TG3: Uddannelse: a) Uddannelse-vest – status ved Per
– iab. Udover pkt 4
TG3: Uddannelse: b) Uddannelse-øst – status ved Lars
– iab.
TG4: Regional forankring – status ved Asbjørn
– AL ikke til stede. Men undervisningen på institutionerne foregår
generelt i samarbejde med regionale samarbejdspartenere

6. Udvalg
Udv5: BUNK - Byggeriets udviklingsnetværk – status ved Niels
– Intet nyt

7. Projekter
Pro1: cuneco 17021 Implementering i uddannelse – status ved Niels
– Se referat fra medlemsmøde om eftermiddagen.
Pro2: Energiuddannelse Build Up Skills 2 DK – status ved Jan
– Der er gang i EU ansøgning om digitalisering af undervisning.
Samlet ansøgning for samtlige fag på 28 mill. kr.
Pro3: Tænketank - 5. Uddannelse og 6. Innovation – status ved Niels
– Der blev afholdt møde i sidste uge med 25 deltagere.
Pro4: cuneco Forankring i Region Hovedstaden – status ved Lars/Jan
– Se referat fra medlemsmøde om eftermiddagen
Pro5: Effektiv byggelogistik i praksis – status ved Niels
– Der er ansøgt og bevilget støtte fra Trafikstyrelsen på 3,4 mill. kr.
og SBi starter projektet op efter nytår. Skoler indbydes til at deltage.
Hvordan sætter vi flere projekter i gang?
– Ingen er blevet foreslået.

8. Møder og eventuelt
Næste Møde
– 19/2 2014, kl. 10-12 på VIA University College, Horsens. Umiddelbart efterfulgt af næste medlemsmøde/workshop.
Eventuelt.
– Møder indkaldes fremover via Outlook-kalender

Med venlig hilsen
Niels Haldor Bertelsen
Daniel Tissot Skafte
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