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Martin Lyhne Holmgaard (MLH) - Afbud 
Niels Haldor Bertelsen (NHB) - Afbud 
Peter Hauch (PH) - Afbud 
Daniel Tissot Skafte (DTS), referent 

 

REFERAT 

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

– Kort velkomst og præsentation af dagsorden. 
Godkendelse af dagsorden LK 

– OK 
Godk. af ref. fra bestyrelsesmøde 5 d. 19/2/14 

– OK 
Godk. af ref. fra medlemsmøde 7 den 19/2/14 

– OK 
Godk. af ref. fra bestyrelsesmøde 6 (konstituerende) d. 22/4/14 

– OK 
Evt. meddelelser fra deltagerne.  

– LK: NHB er gået af som formand for BVU*net, men påregner at 
fortsætte på de bestyrelses-/udvalgsposter han har for BVU*net 
(bl.a. BUNK og Tænketank for Bygningsrenovering) 

 

mailto:ks@civil.aau.dk


 

Side 2 af 2 sider. 2. Sekretariat, administration og hjemmeside 
Seneste medlemsliste, herunder ind- og udmeldelser. Opdatering? 

– DTS vil skrive ud til alle, der optræder som kontaktpersoner for 
medlemsinstitutionerne med den aktuelle liste for deres institution, 
for at få opdateringer af oplysninger. 

Foreningens hjemmeside; grupper, logoer, ansvarlige. 
– Mange af de forslag til forbedring af siden Kaj Jørgensen sendte 

til bestyrelsen i april, er allerede implementeret, resten følger. 
– Der er oprettet grupper til alle medlemmer, men nogle medlemmer 

har endnu ikke en brugerprofil. De enkelte institutioner kontaktes 
for at få oprettet brugere og for at få logoer til brug på siden. 

Diverse 
– Der skal laves rykker til et enkelt medlem, der har glemt at betale 

kontingent, og en opkrævning til det nye medlem, Herningsholm. 

3. Medlemmer og kommende møder 
– Medlemsmøde 8 – Cuneco 4. workshop 22/5 2014 Aalborg – føl-

ger umiddelbart bestyrelsesmøde.  

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

– LK: Cuneco skal have lister mv. senest i efteråret, men gerne lø-
bende, da der skal laves meget dokumentation. Foreningen sen-
der en reminder ud til deltagerne. Vi skal til at overveje form på 
slutrapporteringen.  

– PK: Har fået nej fra skolen (AAA) til deltagelse i cuneco-projektet, 
efter at have rykket for svar siden efteråret. Har bedt om og mod-
taget skriftlig begrundelse. Dog skal det arbejde der skulle have 
foregået i cuneco-projektet regi gennemføres under alle omstæn-
digheder, bl.a. kursus med 60 studerende op til sommer. Evt. som 
samarbejde med KADK. 

– LK: Alle bør have et bud på og overblik over hvad de afrapporterer 
og producerer. 

– PK: Møde om fremtidigt optag på AAA den 23. maj 
Universiteter og ingeniørskoler – status ved KS. 

– Intet at bemærke 
Erhvervsakademier – status ved TF/JHG 

– Intet at bemærke 
Erhvervsuddannelser - status ved JEP/MLH  

– Ikke repræsenteret 
Vidensinstitutioner – status ved NHB/PH 

– Ikke repræsenteret 

5. Temagrupper 
TG1: Informationsniveauer – status ved JK 
TG2: Bygningsdelsinformationer – status ved 
TG3: Uddannelse: a) Uddannelse-vest – status ved 
TG3: Uddannelse: b) Uddannelse-øst – status ved LK 
TG4: Regional forankring – status ved  

– Punkt 5 ikke behandlet pga. manglende tid. 
 

 



 

Side 3 af 2 sider. 6. Udvalg  
Udv5: BUNK - Byggeriets udviklingsnetværk – status ved NHB 

– Ikke tilstede 
Nye udvalg? 

– Ikke tilstede 

7. Projekter 
Pro1: cuneco 17021 Implementering i uddannelse – status 
Pro2: Energiuddannelse Build Up Skills 2 DK – status ved JK  
Pro3: Tænketank - 5. Uddannelse og 6. Innovation – status 
Pro4: cuneco Forankring i Region Hovedstaden – status ved LK/JK 
Pro5: Effektiv byggelogistik i praksis – status 
Status på fremtidige projekter – LK 

– Punkt 7 ikke behandlet pga. manglende tid. 

8. Møder og eventuelt 
Næste møde er bestyrelsesmøde i Lyngby 20/8/2014 efterfulgt af med-
lemsmøde/workshop 

–  
Eventuelt. 

– TF: Vi har fremsendt mail til arkitektuddannelserne om samarbej-
de om udviklingsprojekter. Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) har 
ikke kapacitet eller alle de relevante uddannelser til at gennemfø-
re dem alene, og vil gerne have samarbejdspartnere fra BVU*net. 
Bl.a. udviklingsprojekt om ny campus for EAL, der indeholder me-
get andet end konstruktørernes fagfelt; f.eks. simulering af energi, 
brand mv. ventilation og installation. Der skal indleveres forslag til 
konsortier 27. juni og der vælges en måned senere. Hvorefter pro-
jektet går i gang med sideløbende læringsarena og parallelprojek-
tering af grupper af studerende. 

– PK: Hvordan skal det rent praktisk løbe af stablen? Får forskellige 
faggrupper (af studerende) modeller fra konsortiet som de skal 
simulerer på eller er det tværfaglige grupper af studerende? TF: 
Det kan være begge dele. Der er stadig lidt, der skal falde på 
plads før der kommer helt konkrete projektbeskrivelser ud. Lige nu 
skal vi bruge interessetilkendegivelser fra de andre uddannelser. 

– PK og LK – vi er interesserede, men det skal falde på plads med 
baglandet, studieledere osv. 

 
 
Med venlig hilsen 
Lars Klint 
Daniel Tissot Skafte 
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