
 

 

BVU*net  
Netværkssamarbejdet for Byggeriets 
Videns- og Uddannelsesinstitutioner 
 
6. marts 2014 
 
Daniel Tissot Skafte 
 
Fil: Bstm5 Horsens 140219 Referat 
 
Sider: 4. 

 
Bestyrelsesmøde 5 Horsens 

Tidspunkt: 
Onsdag den 19. februar 2014, kl. 10:00 - 12:00. 

Sted:  
VIA University College 
Chr. M. Østergaards Vej 4 
8700 Horsens 
Lokale: 6.14 (Højhuset) 
Vært: Gunnar Eriksen  

Deltagere:   
– Niels Haldor Bertelsen, (NHB) - Tilstede 
– Kaj A. Jørgensen, (KAJ) - Tilstede 
– Per Kortegaard (PK) - Tilstede 
– Lars Klint (LK) - Afbud 
– Anders Hermund (AH) - Afbud 
– Jan Karlshøj (JK) - Afbud 
– Gunnar Eriksen (GE) - Tilstede 
– Tom Frostgaard (TF) - Tilstede 
– Jan Ejlerskov Petersen (JEP) - Tilstede 
– Asbjørn Levring (ALE) – Tilstede, forlod mødet efter punkt 3 
– Flemming Vestergaard (FV) – Ikke tilstede 
– Daniel Tissot Skafte (DTS) – Tilstede, referent. 

REFERAT 

1. Indledning, dagsorden og referat 
Indledning og deltagere. NHB 

– Velkomst. 
– Kim Knudsen er ikke længere i bestyrelsen. JEP vil prøve at finde en 

ny repræsentant fra erhvervsskolerne inden generalforsamlingen. 

Godkendelse af dagsorden NHB 
– OK. 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4 den 27/11/13 
– OK. 

Godkendelse af referat fra medlemsmøde 6 den 27/11/13 
– OK. 

Evt. meddelelser fra deltagerne.  
– Ingen meddelelser 

2. Sekretariat, administration og hjemmeside 
Regnskab for 2013. DTS 

– Godkendt. Skal underskrives af kasserer og revisor inden GF. 

Udkast til budget for 2014. DTS 
– Godkendt. 



 

 

Side 2 af 4 sider. Opkrævning af kontingent 2014 
– Opkrævning gennemført. To indbetalinger mangler, de to medlemmer 

får en påmindelse i forbindelse med indkaldelse til GF. Vi skal se på 
vilkår for medlemskab: er det pr. institution eller institut? Der er enig-
hed om at det altid har været de enkelte institutter fra hver institution, 
der er medlem hver for sig. KAJ kontakter DTU Management. TF kon-
takter Syddansk Erhvervsskole. 

Seneste medlemsliste, herunder ind- og udmeldelser. 
– Ajourføres inden generalforsamling. 

Foreningens hjemmeside. 
– Intet at bemærke. 

Diverse 
– Intet under diverse. 

3. Medlemmer og kommende møder 
Hvordan får vi nye medlemmer – opfølgning på sidste møde. KAJ 

– Der er afsat midler til KAJ for at sikre en god medlemsbase for for-
eningens fremtidige virke. 

– KAJ har ikke siden sidste møde haft tid og lejlighed til at gøre mere 
ved rekruttering, men har sat næste møde som milestone for igang-
sætning. 

– KAJ mener at faglige aktiviteter er en god måde at gøre opmærksom 
på foreningen. Derfor bør vi udvide og formidle aktiviteter i BVU*net-
regi.  

– Det er vigtigt at finde de rette kanaler for henvendelse til de enkelte 
medlemskategorier – der kan resten af bestyrelsen være behjælpelig. 

– En mere præcis introduktion til foreningen og dens arbejde på hjem-
mesiden. 

Medlemsmøde 7 – Cuneco 3. workshop 19/2 2014 Horsens – følger 
umiddelbart bestyrelsesmøde. 

– ALE og Teknologisk Institut ønsker ikke længere at være medlem.  TI 
er en kommerciel virksomhed, der ikke kan deltage, hvis der ikke er 
noget økonomisk afkast. De midler der hidtil er tildelt foreningens 
medlemmer stammer fra Cuneco og er til projekter for afprøvning af 
Cuneco-værktøjer, men TI ønsker ikke at stå som garant for Cuneco 
eller CCS, og ønsker ikke at skulle validere Cunecos værktøjer. TI 
ønsker ikke at være en del af Cunecos afrapportering. 

– ALE vil gerne have afklaret om og hvordan Cuneco og BVU*net er 
økonomisk forbundne og BVU*nets grad af uafhængighed fra 
Cuneco.  

– KAJ/NHB – Cunecos aftaler er med de enkelte uddannelser ikke med 
BVU*net. BVU*net koordinerer den faglige indsats. 

– PK er der cuneco-penge i opstarten af BVU*net? NHB – ja, 50.000,- til 
opstart af sekretariat og organisation. 

– Cuneco-penge derudover (til undervisning og afprøvning af værktøjer) 
går direkte til deltagende institutioner. 

– NHB: BVU*net laver en afrapportering af forløbet. Det er BVU*nets 
rapport om erfaringerne med delprojekerne og implementering af 
Cuneco, som vi udgiver fx gennem SBi’s forlag. Indhold og konklusio-
ner  godkendes af bestyrelsen og de deltagene aktivitetsansvarlige 



 

 

Side 3 af 4 sider. institutter inden den kan publiceres.  Cuneco har ingen krav til denne 
rapport. 

– ALE/TI vil gerne udmeldes. NHB tager forhold ang. udmeldelse med 
TI. 

– Bestyrelsen vil gerne arbejde sammen med TI og vil gøre hvad den 
kan for at det kan være attraktivt for TI at være medlem. 

– Jf. foreningens vedtægter § 2 stk. 3 skal udmeldelse ske med mindst 
3 måneders varsel til et nyt kalenderår. 

Ordinær generalforsamling 27/3 2014 i Odense. Udkast til dagsorden. Hvem 
er på valg og hvem ønsker at genopstille til bestyrelsen? 

– Bestyrelsen vil finde en person man kan opfordre til at stille op som di-
rigent. 

– Formanden udsender beretning til bestyrelsen til godkendelse inden 
generalforsamlingen. 

– Regnskab sendes til revision og underskrift. 
– Kontingent; det indstilles at kontingentet fortsætter uændret. 
– En del personer, der er på valg ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen 

vil inden GF opfordre andre medlemmer til at stille op til posterne. 

4. Uddannelserne 
Arkitekt- og designskoler - status ved LK/PK 

– PK er kommet ind studienævnet i AARCH 
– KADK er midt i en stor omstrukturering, der gør det svært at planlæg-

ge længere end til sommerferien. 

Universiteter og ingeniørskoler – status ved KAJ/JK. 
– Intet at bemærke. 

Erhvervsakademier – status ved GE/TF 
– Muligvis ny uddannelse til erhvervsakademi.  
– KEA har været i gang med afprøvning af Cuneco-værktøjer og de an-

dre følger med i det arbejde.  

Erhvervsuddannelser - status ved JEP  
– JEP reform på vej for erhvervsuddannelserne. 

Vidensinstitutioner – status ved ALE/NHB 
– Intet at bemærke. 

5. Temagrupper 
TG1: Informationsniveauer – status ved Jan 

– Intet at bemærke. 

TG2: Bygningsdelsinformationer – status ved Kaj 
– Der er ikke sket yderligere siden rapporten ved sidste møde. Heller ik-

ke kommentarer til rapporten. Kommentarer er stadig velkomne. 

TG3: Uddannelse: a) Uddannelse-vest – status ved Per 
– Havde møde for 4 uger siden. Mødet omhandlede bl.a. de mange pro-

jekter, der iværksættes i Odense. Bl.a. EAL Campus, Korsløkkeparken 
renovering (1.2 mia.) der gennemføres med parallelprojektering af stu-
derende. TF inviterer til samarbejde – det sættes på hjemmesiden. 
Desuden BIM-gruppe i forbindelse med supersygehuse og tegnestuers 
samarbejde om kodning af bygningsdele. BVU*net kan bistå med at 
fremme synergieffekter i forbindelse hermed. 



 

 

Side 4 af 4 sider. TG3: Uddannelse: b) Uddannelse-øst – status ved Lars 
– LK ikke tilstede. 

TG4: Regional forankring – status ved Asbjørn 
– ALE ikke tilstede. 

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

– Intet at bemærke. 

Nye udvalg? 
– Intet at bemærke. 

7. Projekter 
Pro1: cuneco 17021 Implementering i uddannelse – status ved Niels 

– Se evt. referat fra efterfølgende workshop. 

Pro2: Energiuddannelse Build Up Skills 2 DK – status ved Jan  
– JK ikke tilstede. 

Pro3: Tænketank - 5. Uddannelse og 6. Innovation – status ved Niels 
– Samlet projektbeskrivelse med 11 projektskitser med fokus på Byg-

ningsrenovering i publikation. Her indgår bl.a. tværfaglig ”summer 
school” ved VIAUC Horsens. Også tværfaglig uddannelse mellem Arki-
tekt-, ingeniør- og konstruktøruddannelser ved DTU. Grundejernes In-
vesteringsfond vil muligvis støtte koordineringen af projektsamarbejdet. 

– Energistyrelsen deltager og er glade for projekterne indenfor uddan-
nelse og innovation, som BVU*net er koordinator for. 

Pro4: cuneco Forankring i Region Hovedstaden – status ved Lars/Jan 
– LK/JK ikke tilstede. 

Pro5: Effektiv byggelogistik i praksis – status ved Niels 
– Omhandler planlægning af byggeprojekter på alle niveauer og på alle 

fag, og projektet er også med i puljen af projektskitser i Tænketank for 
bygningsrenovering, 5&6 Uddannelse og innovation jf. Pro3. 

Hvordan sætter vi flere projekter i gang? 
– Intet at bemærke 

8. Møder og eventuelt 
Kommende møder 

– Næste bestyrelsesmøde er umiddelbart før Generalforsamling 27/3 
2014 i Odense. Umiddelbart efter GF er konstituerende bestyrelses-
møde. 

– Første ordinære bestyrelsesmøde efter GF er 22/5 2014 10-12 i Aal-
borg, efterfulgt af Medlemsmøde/Workshop. 

Eventuelt. 
– Intet til evt. 

 
Med venlig hilsen 
Niels Haldor Bertelsen 
Daniel Tissot Skafte 
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