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REFERAT: 
 
1. Indledning, dagsorden og referat: 
 1.1 Forslag til dagsorden blev godkendt   
  
 1.2 Referat fra seneste KR møde blev godkendt (KR3 møde i Aalborg) 
  
 1.3 Meddelelser fra medlemmerne: 

- Asbjørn Levring (ALE) har været på AU i Vegas, se nyheden på 
hjemmesiden. 

- Christian Koch har fået et professorat i Sverige og udtræder som 
BVU*net´s repræsentant i cuneco´s bestyrelse, der kommer ingen er-
statning for ChK, Flemming Vestergaard vil alene varetage denne re-
præsentation i fremtiden. 

  
 1.4 Orientering om arbejdsplan for KR og sekretariat – 2012 
 - Arbejdsplanen vil blive revideret af SEK og lagt ud på hjemmesiden 
  
 1.5 Præsentation af gæst/gæster: 
 - Anders Hermund blev kort præsenteret - Anders er også suppleant for 

Lars Klint. 
  
2. Temagrupper, udvalg og medlemsmøde 
2.1 Temagrupper 

2.1a Temagruppe TG1: Informationsniveauer – Jan Karlshøj (KR2-10) 
Jan Karlshøj fremlagde sit statusmateriale i hovedpunkter, som blev 
kommenteret af mødedeltagerne – se hovedpunkter og kommentarer på 
hjemmesiden, under TG1. 
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2.1b Temagruppe TG2: Bygningsdelsinformationer – Kaj A. Jørgen-
sen (KR2-11) 
Kaj Jørgensen fremlagde sit statusmateriale i hovedpunkter, som blev 
kommenteret af mødedeltagerne – se hovedpunkter og kommentarer på 
hjemmesiden, under TG2. 
 
2.1c Temagruppe TG3a: Uddannelse BIMbyen – Claudio Testa (KR2-
12) 
Statusmateriale blev ikke fremlagt, men mødedeltagerne havde kommen-
tarer – se kommentarerne på hjemmesiden, under TG3a. 
 
2.1d Temagrupper TG3b: Uddannelse – Per Kortegaard (KR2-12) 
Per Kortegaard fremlagde sit statusmateriale i hovedpunkter, som blev 
kommenteret af mødedeltagerne – se hovedpunkter og kommentarer på 
hjemmesiden, under TG3b. 
 
2.1e Temagrupper TG4: Regional forankring – Asbjørn Levring (KR2-
12) 
Asbjørn Levring fremlagde status i hovedpunkter, som blev kommenteret 
af mødedeltagerne – se hovedpunkter og kommentarer på hjemmesiden, 
under TG4. 

 
2.1f Konklusion på temagrupperne 
- Vi skal have klarlagt en fælles finansieringsmodel for temagrupperne 

til BVU*net medlemsmøde 3. 
- Vi skal have en fælles kommunikationsplatform for temagrupperne 

som har relation til hjemmesiden. 
- BVU*net målsætninger er med i alle temagrupperne. 
- ALE har et netværk kaldet ”Byggeriets Match”, som ALE foreslår lagt 

under TD4 – se link her http://www.byggerietsmatch.dk/ 
- Alle grupperne udarbejder et forslag til en forretningsmodel for deres 

gruppe og denne fremlægges på næste KR5 møde til drøftelse. 
- Temagrupperne fortsætter indtil medlemsmøde 3 den 01.03.12. 
- Der skal etableres en TG5 i samarbejde med BUNK (Byggeriets Ud-

viklings NetværK ), med emnet ”Udvikling af værktøjer, vejledninger 
og anvisninger tilpasset de enkelte aktørers roller i de forskellige faser 
af en bygge- og driftssag” - som afprøves på et antal konkret bygge-
sager, hvor forløb og resultater dokumenteres. Temagruppen skal og-
så være på håndværkerpraktisk niveau. KK og JEP kan evt. være i 
tovholderrollen. 

 
2.2 Udvalg 

Udvalg 1: Softwareindkøb – UCN (KR2-07) 
Udvalget har påbegyndt arbejdet og fortsætter frem til BVU*net med-
lemsmøde 3 den 01.03.12. 
   
Udvalg 2: Filnavngivning – UCN (KR2-06) 
BVU*net har fremsendt en fælles kommentar til bips og har på vegne af 
UCN fremsendt et høringssvar. Bips har ikke kvitteret for modtagelsen af 
dokumenterne, men der er en kvittering i mailsystemet. 
Udvalg 2 nedlægges hermed. 
 
Udvalg 3: DOB – Michael Larsen / BIM klubben Aarhus 
Efter sidste møde i ”BIM klubben Aarhus” opstod der interesse for at få 
opstartet undervisningen i den digitale offentlige byggesagsbehandling. 
Der blev nedsat et hurtigarbejdende udvalg, der skal udvikle grundlaget 
for undervisningsmaterialet til digitalt byggesagsbehandling. Se nærmere 
på hjemmesiden under ”Udvalg 3” 

http://www.byggerietsmatch.dk/
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2.3 Medlemsmøde 3  

Mødet planlægges afholdt den 01.03.2012, kl. 10.00-16.00 på Teknolo-
gisk Institut i Tåstrup med ALE som vært. Se punkt 6.1. 

 
3. Projekter  
3.1 Projekt 1: cuneco - Videncenter for produktivitet (KR1-06, KR1-09) 

- BVU*net har haft møde den 4/11 2011 med cuneco, se punktet på 
hjemmesiden. 

- BVU*net´s samarbejde med cuneco skal videreføres, men BVU*net 
skal have afklaret og skærpet strategien for BVU*net. 

- Brev fra cuneco med baggrund i mødet den 4/11 201 med forslag til 
samstrukturering af vores temagrupper og deres projekter. 

- Det blev aftalt på Koordineringsrådets møde at: 
o Hver temagruppe skriver 1-1½ side om gruppens udviklingsopga-

ver, således at skriftet kan danne baggrund for næste møde med 
cuneco. 

o Tovholderne får tilsendt en mail om hvornår denne korte beskrivel-
se skal være klar til fremlæggelse, samt præcis tid og sted for fæl-
lesmøde. 

o PK (alt. LK), KAJ (alt. JK) og KK, deltager i fællesmødet med cu-
neco. 

o Forinden dette møde skal de åbne afklaringspunkter der er mellem 
cuneco og BVU*net afklares – hovedpunkterne er: 
 Sekretariatets drift frem til 2014 
 Videreførelse af aktiviteter i TG 3 
 Videreførelse af aktiviteter i TG 4 

  
3.2 Projekt 2: Energiuddannelse af håndværkere – Jan Ejlerskov (KR2-09) 
 Der er intet nyt om ansøgningen. 
  
3.3 Projekt 3: Tænketank for Bygningsrenovering 

- Niels Haldor Bertelsen deltager i møder på vegne af BVU*net, 
indsatsen pågår. 

- Andet møde blev holdt den 14.11.11 - næste møde afholdes den 
18.01.12, med emnerne produktivitet og innovation. 

  
3.4 Projekt 4: Samarbejde med BUNK (Byggeriets Udviklings NetværK) 

Niels Haldor Bertelsen, Kaj A. Jørgensen, Jan Karlshøj og Lars Klint, 
deltog den 30.09.11 i et møde med BUNK. Der arbejdes fortsat for et 
samarbejde med BUNK, og der planlægger et nyt møde i jan. 2012. 

  
3.5 Projekt 5: Samarbejde med ministerierne 

-  BVU*net skal have lavet sonderingerne til de 4 ministerier, som ligger 
indenfor BVU*net´s virkefelt. 

-  Forretningsmodellerne skal være baggrunden for disse sonderinger. 
-  Der tilstræbes en opbakning fra styrelserne til BVU*net. 
-  Den ministerielle kontakt styrkes for optimering af BVU*net´s arbejde. 

 
4. Samarbejde om uddannelse i og mellem de 5 institutionssøjler(KR1-
07) 

Der var en kort drøftelse af nedenstående spørgsmål under for hvert sko-
leområde. KR ønsker af punktet udgår på kommende møder, idet det be-
handles under TG3 og medlemstilmelding jf. punkt 5.3: 

 4.1 Arkitekt- og designskoler 
 4.2 Universiteter og ingeniørskoler 
  4.3 Erhvervsakademier 
 4.4 Erhvervsuddannelser og relaterede sekretariater 
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 4.5 Vidensinstitutioner 
- Hvem vil vi indbyde til medlemsmødet marts 2012? (KR3-08) 
- Punktet blev ikke drøftet og udgår i næste møde. 

 - Hvem vil vi indbyde som medlem og deltager i BVU*net? (KR1-08) 
 - Udannelses- og forskningsinstitutioner 
 - Formidlingsinstitutioner 
 - Erhvervsvirksomheder, der har interessefællesskab med BVU*net 
 - Fagpersoner, der har interessefællesskab med BVU*net   
 - Hvordan kan vi arbejde med udvikling af vores uddannelsestilbud? 
 - BVU*net skal styrkes som en part man lytter til og vi skal styrke aktivi-

teter med parter som sender signaler om samarbejde med BVU*net. 
  
5. Administration, drift og formidling 
5.1 Indkomne forslag og ideer 

Ingen indkomne forslag og ideer  
  
5.2 Hjemmeside www.BVUnet.dk – Hvordan skal den udbygges (KR1  / 3) 

Der skal udarbejdes en blog på hjemmesiden og der skal udarbejdes et 
intranet, der kan rumme vore projektaktiviteter. 
Det underliggende intranet, skal fungere som intern kommunikationsplat-
form, intern arbejdsplatform og intern dokumentationsplatform, for tema-
grupper, udvalg og projekter. 

5.3 Indmeldelse af medlemmer (Fil: BVU Indmeldelsesblanket)(KR1 / 3) 
 Indmeldelse skal foregå snarest muligt. 
 Kontingentet er følgende: 
 Pr. institut /institution - kr. 5.000,- pr. år 
 Interessentmedlemmer - Virksomheder – kr. 5.000,- pr. år 

Interessentmedlemmer - Personligmedlemmer / Enkeltmandsvirksomhed 
– kr. 1.000,- / 2.000,- pr. år 

  
5.4 Økonomi for BVU*net (KR2 / 3): Budget 2012 / Regnskab 2011 

Til næste møde skal der udarbejdes: 
- Et regnskab for 2011, som skal godkendes af KR og fremlægges 

på næste fællesmøde 
- Et budget for 2012, som skal godkendes af KR og fremlægges på 

næste fællesmøde 
De forretningsmodeller der udarbejdes for hver temagruppe, skal frem-
lægges, samordnes og godkendes på næste BVU*net medlemsmøde. 
 
Omkostningsprofilen er følgende: 
Fællesomkostninger: 

- Sekretariatet  
- Hjemmesiden / evt. projektweb 
- KR møder og BVU*net medlemsmøder 

 Aktivitetsomkostninger: 
- Temagrupperne 
- Udvalgene 
- Projekterne 

Et minimumsbudget for fællesomkostninger for 2012, vil ligge mellem 200 
– 500 tkr. for året. 
Der skal hentes særskilte finansieringsmuligheder, til aktivitetsomkost-
ningerne.  

 BVU*net kan hente midler som følger: 
- Deltagelse i betalende udviklingsprojekter 
- Deltagelse i samarbejde med betalende erhvervsvirksomheder 
- Støtte fra fonde 
- Støtte fra ministeriel side 
- Støtte fra cuneco 

http://www.bvunet.dk/
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- Støtte fra Erhvervet / Branchen 
Cunico har midler til implementeringen gennem formidling og uddannel-
se, på 2 mio. kr. og tilsvarende til til implementering i virksomhederne. 
 

6. Konklusion, næste møde og evt. 
6.1 Næste møder og mødekalender 
 - KR5 møde den 02.02.2012 i Aarhus, kl. 10.00 / 14.00 
  Per Kortegaard er vært på AAA, lokale og dagsorden oplyses senere 
 - BVU*net3 medlemsmøde den 01.03.2012 i ”København”, kl. 10.00 / 

16.00 
  Asbjørn undersøger om det kan blive på TI – sted, lokale og  
  Dagsorden, oplyses senere. 

Flere organisationer ønsker at deltage, fx BUNK, m.fl. – der kan reg-
nes med større deltagelse end sidst, måske noget i retningen af 60-70 
personer. 
Det bør overvejes at gøre mødet til en BVUcamp, evt. med opsplitning 
i spor eller et møde med workshops. 
Forslag til strukturen af næste fællesmøde udarbejdes til KR5 mødet. 
BVU*net3 medlemsmødet planlægges på næste KR5 møde. 
På dette BVU*net medlemsmøde skal der vælges medlemmer til KR, i 
henhold til vedtægterne. Der skal findes kandidater forinden med-
lemsmødet. 

  
6.2 Konklusion fra møde og opgaveliste 

- Opgaveliste revideres, mødeplanlægning udføres af KR og SEK. 
- BUNK har indbudt BVU*net til et seminar den 17.01.12 og BVU*net 

har lovet at KR fremsender en liste med 30 personer fra BVU*net til 
BUNK, som så inviterer disse 30 BVU*net medlemmer. 

 Listen sendes omgående til BUNK og de 30 inviterede får direkte be-
sked. 

 Dette møde er senere flyttet til primo marts. 
 (evt. holdes mødet sammen med BVU*net medlemsmøde, dette afkla-

res snarest) 
 

6.3 Eventuelt 
 Ingen indlæg under eventuelt 
 
 
Christian Bolding, BVU*net SEK 
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