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Ordinær Generalforsamling 2014 
Tidspunkt 
22. april 2014 
Klokken 13.00-15.00 

Sted 
Erhvervsakademiet Lillebælt 
Munke Mose Allé 9 
5000 Odense C 
Lokale 107 

Vært 
Tom Frostgaard 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

- Anders Hermund (AH) valgt. 
- Som referent er sekretær for BVU*net, Daniel Tissot Skafte (DTS) 

valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
- Bestyrelsens beretning som fremsendt til mødedeltagerne frem-

lagt af formanden, Niels Haldor Bertelsen (NHB), med den tilføjel-
se at der efter beretningen er skerevet desværre er kommet af-
slag fra EU på BUSK2DK-ansøgningen under projekt 2. Beretnin-
gen er tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

- Jan Ejlerskov Petersen (JEP) kommentar. Cuneco fylder lidt for 
meget i foreningen. Vi skal arbejde for det tværgående samarbej-
de, hvor cuneco er en naturlig del af det, sammen med mange 
andre standarder og virksomheder. 

- Kaj A. Jørgensen (KAJ) – synes at cuneco skal fylde noget, men 
det skal ikke være fundamendtet under bvunet. Det der skal binde 
os sammen skal være samarbejder vertikalt og horisontalt blandt 
foreningens medlemmer. 

 
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

- Regnskabets hovedtal, godkendt af bestyrelse, kasserer og revi-
sor, fremlagt af DTS 

- Godkendt af generalforsamlingen. 
- Regnskabet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 
 

4. Budget, fremlæggelse til godkendelse 
- Budget, godkendt af bestyrelsen, fremlagt af DTS. 
- Godkendt 
 



 

 

Side 2 af 4 sider. 5. Fastsættelse af kontingent for 2015. 
Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsætter uændret. 

- Det blev vedtaget at kontingentet fortsætter uændret på 5000,- pr. 
institut, 1500,- pr. ”interessentmedlem” 

 
6. Eventuelle forslagi 

- Der er ikke indkommet forslag 
 

7. Valg af bestyrelseii 
- Arkitekt- og designskoler 

Lars Klint - ikke på valg 
Per Kortegaard - på valg. Genvalgt for 2 år. 

- Universiteter og ingeniørhøjskoler 
Kaj A. Jørgensen - på valg, ønsker ikke genvalg. 
Kjeld Svidt valgt for 2 år. 
Jan Karlshøj - ikke på valg 

- Erhvervsakademier og professionshøjskoler 
Gunnar Eriksen - på valg, ønsker ikke genvalg 
Jacob Holm Guldvang valgt for 2 år. 
Tom Frostgaard - ikke på valg 

- Erhvervsrettede uddannelser 
Jan Ejlerskov Petersen - på valg. Genvalgt for 2 år. 
Kim Knudsen - stoppet. Nyt medlem vælges for 1 år 
Martin Lyhne Holmgaard, Herningsholm valgt for 1 år. 

- Vidensinstitutioner 
Niels Haldor Bertelsen - på valg. Genvalgt for 2 år 
Asbjørn Levring - stoppet. Nyt medlem vælges for 1 år 
Peter Hauch har accepteret at stille op og blev valgt for 1 år. 
 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år 
- Arkitekt og Designskoler 

Anders Hermund - på valg - genvalgt 
- Universiteter og ingeniørhøjskoler 

Kjeld Svidt - på valg – Kaj A. Jørgensen valgt. 
- Erhvervsakademier og professionshøjskoler  

Per Christensen – på valg - genvalgt 
- Erhvervsrettede uddannelser 

Rasmus Zier Bro – på valg, genopstiller ikke. Ingen opstillet. JEP 
og Martin finder en suppleant 

- Vidensinstitutioner 
Nils Lykke Sørensen - på valg - genvalgt 

 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 

- Lisbeth Lindbo Larsen, revisor - på valg - genvalgt 
- Gorm Max Guldmann, suppleant - på valg - genvalgt 

 
10. Eventuelt 

- Diskussion af / tanker om BVUnet fremtidige rolle og form.  
- AH vil gerne anvende bvunet til at stable tværfaglige forsknings-

projekter på benene. 
- Per Kortegaard (PK) Uddannelsesprojekter og efteruddannelses-

projekter på tværs. F.eks. som den summer school der allerede er 



 

 

Side 3 af 4 sider. på trapperne. Der må være potentiale for den slags projekter også 
efter 2014. 

- NHB det kan være negativt hvis cuneco og bygherreforeningen 
slår sig op på uddannelsessiden. Uddannelserne kan komme til at 
betale for cunecos ”forretningsmodel”. Vi skal undersøge uddan-
nelsernes behov og stå sammen om den bedste model, og søge 
fonde og ministerier. Det er positivt at vi allerede har fået tværfag-
lige samarbejder op at stå, og har netværket. Men vi skal være 
flere og have flere projekter i gang, hvor BVU*net indgår på den 
ene eller anden måde. 

- Lars Klint (LK) Bips og cuneco har fået mange penge, og derfor 
kan andre (f.eks. BVU*net medlemmer) nemt få afslag på ansøg-
ninger med henvisning til at hertil. Vi skal finde ud af hvordan man 
samarbejder på tværs af uddannelsesstrukturer og –kulturer. Der 
kan BVU*net bruges. 

- Tom Frostgaard (TF) vi skal synliggøre hvad vi hver især går og 
arbejder med af uddannelses og udviklingsprojekter, for at gøre 
det nemmere at byde ind med hver sin faglighed. 

- Jan Karlshøj (JK) Vi har meget at byde ind med, men har været 
lidt underlagt/styret af at cuneco har præget samrarbejderne indtil 
nu. Vil gerne have mere fokus på renovering. Har brugt BVU-
partnere til andre projekter også inden for Building Smart. BVU 
kan også bruges til ”sandkasseprojekter” hvor ting kan afprøves 
på tværs af fagligheder før de bliver rigtige projekter. Det kan væ-
re en fordel for diversiteten når cunecoprojekterne stopper ultimo 
2014 og fokus flytter sig. 

- KAJ det er fint at fortsætte efter cunecoprojekterne. Vi kan måske 
også byde samlet ind på fremtidige projekter á la cuneco hvis vi 
sørger for at være gearet til det. Fremtidige aktiviteter skal have 
det faglige som omdrejningspunkt. Det faglige i at udvikle bygge-
riet og byggeriets uddannelser. Vi skal se på forankring af projek-
terne/temaerne. Hvor skal de faglige aktiviteter være forankret? 

- NHB BVUnet kunne nok have fordel af at samarbejde med Buil-
ding Smart. 

- NHB vil gerne arbejde videre i tænketank for bygningsrenovering. 
Afprøvning af digitalisering og renovering. Opfordrer bestyrelsen 
til at lave en fælles ansøgning til innovatoriet. 

- Kjeld Svidt (KS) vi startede BVU for at få del i cunecomidler men 
de er slut nu, så vi skal kigge bredere f.eks. Building Smart, der 
også er internationalt orienteret. Derudover skal vi fortsætte alle 
de uddannelsesmæssige samarbejder. 

- Gunnar Eriksen (GE) vi har lige lavet en kompetenceundersøgel-
se. Aftagerne snakker ikke om kundskaber indenfor cuneco, men 
mere inden for ’kommunikation og ledelse’ BVUnet og de tværfag-
lige samarbejder er med til at styrke netop de kompetencer. BIM-
værktøjer er blot en del at kommunikation og ledelse i byggebran-
chen. 

- LK Vi skal huske at snakke om hvordan vi får alle de gode ideer 
ført ud i livet. 

- KAJ vi skal ikke være bange for at engagere os i store projekter – 
f.eks. supersygehuse – tværtimod. 



 

 

Side 4 af 4 sider. - NHB opsummering: fokus på tværfaglighed, internationalt fæste 
(Building Smart), strategisk samarbejde med virksomheder, regio-
nal forankring. 

- Vi kan bruge hele vores undervisningsmiljø til afprøvning og evt. 
”certificering” af værktøjer. 

- Per Christensen (PC) vi skal ud og fortælle om vores eksistens. 
Det er unikt at vi har så mange videns- og  uddannelsesinstitutio-
ner samlet . 

- JEP vi bør have flere medlemmer. Flere melder sig til at deltage i 
vores projekter men er ikke betalende medlemmer. 

 
Afrunding og tak ved NHB. 
 
 
Med venlig hilsen 
Daniel Tissot Skafte, referent 
 
                                                      

i Jf. vedtægternes § 3 st. 5: Forslag til behandling på generalforsamling 
punkt 6 skal stilles skriftligt med underskrift af stiller(ne) og være for-
eningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
ii Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 

 
Bilag er tilgængelige på foreningens hjemmeside. 
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