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Bestyrelsens beretning for 2013 

I forhold til foreningens vedtægter § 3 stk. 4 skal bestyrelsen på den ordinæ-

re generalforsamling i marts aflægge beretning for det forløbende år. Ne-

denstående skriftlige beretning er godkendt af bestyrelsen, og på repræsen-

tantskabsmødet vil formanden fremlægge den mundtlige beretning. 
 

I praksis dækker denne beretning perioden fra foreningens stiftelse den 15. 

november 2012 og hele 2013, idet bestyrelsen valgte ikke at indkalde til or-

dinært repræsentantskabsmøde i 2013, da den kun ville omfatte 1½ måned. 
 

Det har været en udfordrende og spændende periode efter foreningen, der 

den 15. november 2012 blev omdannet til en registreret ikke-kommerciel 

(non-profit) og filantropisk forening med eget virksomhedsnummer (CVR). 

Udfordrende fordi det tager mange kræfter, at etablere og finde den rette 

form og praksis for foreningens virke og udvikling, og spændende fordi vi 

med de aktiviteter, vi har igangsat og forberedt, ser ud til at påvirke uddan-

nelserne i den ønskede retning. 

Medlemsmøder og bestyrelsesmøder 

I den forgangne periode har vi afholdt tre medlemsmøder den 7/5 2013 på 

Arkitektskolen i København, den 27/8 2013 på SBi/AAU i København og den 

27/11 2013 på SBi/AAU i København. De faglige emner har primært koncen-

treret sig om cuneco projektet vedrørende ’Implementering af cuneco stan-

darder i uddannelserne’. Bestyrelsen har desuden afholdt fem bestyrelses-

møder den 15/11 2012 i tilknytning til den stiftende generalforsamling, den 

7/1 2013 hos Byggeriets Uddannelser i København, den 27/2 2013 i Oden-

se, den 26/6 2013 som telefonmøde, den 27/8 2013 hos SBi/AAU i Køben-

havn og den 27/11 hos SBi/AAU i København.  

Sekretariatet 

Ved udgangen af juni 2013 ønskede Christian Bolding at slutte som sekre-

tær for BVU*net. Bestyrelsen takker Christian for sit store arbejde med etab-

lering og administration af foreningen de første år herunder overgangen til 

en registreret ikke-kommerciel og filantropisk foreningen. Bestyrelsen sendte 

i den forbindelse Christian en lille afskedsgave. Med virkning fra 1/7 2013 

overtog Daniel Tissot Skafte sekretærjobbet. Daniel er ansat på Arkitektsko-

len i København. Flytningen af sekretariatet gik godt, og Daniel kom hurtigt 

ind i arbejdsrutinerne og satte sit præg på arbejdet - Velkommen og tak for 

dit første halve års arbejde i foreningen Daniel. 

Temagrupper, udvalg og hjemmesiden 

I perioden er arbejdet i Temagruppegrupperne fortsat, og der har været en 

god aktivitet vedrørende informationsniveauer og digitalisering i uddannel-

serne, som Kaj Asbjørn Jørgensen, Per Kortegård og Lars Klint har sat sit 

præg på. Nærmere herom kan ses på www.bvunet.dk. Hjemmesiden er i pe-

rioden blevet opdateret, og vi forsøger at få mere aktivitet i den ved at linke 

den til de aktuelle aktiviteter i institutionerne. Temagruppernes arbejde fort-

sætter i 2014, idet det koordineres med cuneco projektet ’Implementering af 

cuneco standarder i uddannelserne’. Der har i små udvalg været færdiggjort 

oplæg vedrørende skolernes softwareindkøb, krav vedrørende filnavngivning 

i projekter, undervisning i Digital Byggesagsbehandling (DOB) og bekendt-

gørelse om IKT. Udvalg vedrørende Tænketank for Bygningsrenovering er 

http://www.bvunet.dk/
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Bertelsen som kontaktperson.  

Udviklingsprojekter 

I perioden har der være arbejdet med følgende projekter, hvor BVU*net har 
deltaget eller haft ansvar for: 

- Projekt 1: cuneco projekt 172011 og 17021 ’Implementering af cuneco 

standarder i uddannelserne’ med Niels Haldor Bertelsen som koordinator 

for BVU*net og med deltagelse fra alle faggrupper i foreningen: 

- Cuneco projekt 172011 er afsluttet med udgivelse af SBi 2013:18 

’Uddannelse i cuneco standarder og værktøjer – Del 1: Strategi, me-

tode og udviklingsspørgsmål for implementering på skole’ i juni 2013, 

og forfatterne til rapporten er: Bertelsen, N. H.; Thygesen, M. K.; Bro, 

R. Z. og Spaziani, C. 

- Cuneco projekt 17021 er igangsat med faglige delprojekter indenfor 

uddannelse af arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere, 

og de enkelte delprojekter styres af de enkelte skoler. 

- På fem medlemsmøder i BVU*net i 2013-14 er erfaringerne blevet 

drøftet. 

- Cuneco projekt 17021 planlægges afsluttet i efteråret 2014 med en 

samlet evalueringsrapport. 

- Projekt 2: EU-ansøgningen Build Up Skills 2 DK (BUSK2DK) ’Energiud-

dannelse på erhvervsskolerne’ med Niels Haldor Bertelsen og Rasmus 

Zier Bro, Byggeriets Uddannelser som kontaktperson i BVU*net: 

- Der er udarbejdet en fælles ansøgning til EU af et stort dansk konsor-

tium bestående af Dansk Byggeri (projektleder), SBi og de centrale 

faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg for erhvervsuddannelser. 

- Ansøgningen er sendt november 2013 med en projektramme på 28 

mill. kr., og der forventes svar medio 2014 på ansøgningen.  

- Projekt 3: Tænketank for bygningsrenovering herunder Initiativerne 5. 

Uddannelse og 6. Innovation som BVU*net tovholder ved Niels Haldor 

Bertelsen og Grith Bech-Nielsen, VIAUC Horsens: 

- Der er udarbejdet 11 projektskitser til kommende projekter, hvor bl.a. 

projekt 2 og 5 er inkluderet samt Summer Schools v/ VIAUC Horsens 

og Tværfaglig uddannelse i renovering v/ DTU. Status over projekt-

skitser kan fås ved at tilmelde sig gruppen hos Niels eller Grith. 

- Arbejdet fortsætter i 2014, hvor vi håber flere projektskitser vil blive til 

projekter og et bedre tværfagligt samarbejde om renovering og brug af 

IKT vil blive udviklet. 

- Projekt 4: Cuneco projekt ’Forankring i Region Hovedstaden’ med Lars 

Klint og Jan Karlshøj som kontaktperson:  

- Projektet er sat i gang i et samarbejde mellem Arkitektskolen i Køben-

havn, DTU og KEA samt cuneco. 

- Arbejdet forsætter i 2014. 

- Projekt 5: Effektiv byggelogistik i praksis med Niels Haldor Bertelsen som 

kontaktperson: 

- Projektet igangsættes i 2014 efter støtte fra Trafikstyrelsen, og digita-

lisering af logistikprocessen bliver et væsentligt emne i projektet. 

 
Der er god gang i de fælles projekter og fokus bliver mere og mere på, hvor-
ledes IKT anvendes i forskellige plan- og byggeprocesser i en udvikling 
bredt i byggeriet og på uddannelsesinstitutionerne. Spørgsmålet for besty-
relsen i 2014 bliver derfor at aftale, hvorledes BVU*net kan arbejdere vide-
res, når cuneco lukker i efteråret 2014. 
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BVU*net har i alt 18 betalende medlemmer fra de forskellige vidensområder. 

Bestyrelsen har i 2013 arbejdet for at udvide medlemskredsen. Der sendes 

løbende informationer ud til en bredere kreds af interessenter. Planen for 

2014 er at udvide medlemskredsen med alle medvirkende skoler i cuneco 

projektet, og Kaj Asbjørn Jørgensen er koordinator for dette arbejde. Dette 

er ikke nemt, hvorfor vi opfordre alle til at bidrage til at foreningens med-

lemskreds udvides og give Kaj en hjælpende hånd.  

Bestyrelsen 

På det stiftende repræsentantskabsmøde blev følgende valgt: 
- Per Kortegaard (PK) – Arkitekter 
- Lars Klint (LK) - Arkitekter 
- Kaj Asbjørn Jørgensen (KAJ) - Ingeniører 
- Jan Karlshøj (JK) - Ingeniører 
- Tom Frostgaard (TF) - Konstruktører 
- Gunnar Eriksen (GE) - Konstruktører 
- Jan Ejlerskov Petersen (JEP) - Erhvervsskoler 
- Kim Knudsen (KK) - Erhvervsskoler  
- Asbjørn Levring (ALE) - Videninstitutioner 
- Niels Haldor Bertelsen (NHB) - Videninstitutioner. 
 
På det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet kon-
stituerede bestyrelsen sig med: 
- Formand – Niels Haldor Bertelsen 
- Næstformand – Kaj Asbjørn Jørgensen 
- Kasser – Jan Karlshøj 
- Sekretær – Christian Bolding. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sommerferien med ny sekretær Daniel 
Tissot Skafte med virkning fra 1/7 2014. 
Kim Knudens trådte ud af bestyrelsen, som følge af andet job, jf. mail fra 
Tech College Aalborg den 7/11 2013. 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen og sekretærerne for det gode samarbejde i 
bestyrelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne 
 
Niels Haldor Bertelsen 
formand 

 
 


