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Resume fra styregruppemøde den 16. juni 2021 

Mødet blev holdt i Frandsensalen 

 

Deltagere:   

Brian Bech Nielsen, Berit Eika, Arnold Boon, Thomas Pallesen, Johnny Laursen, Lars Bo Ni-

elsen, Eskild Holm Nielsen, Kristian Pedersen, Lone Ryg Olsen, Jørgen Lang, Charlotte 

Lyngholm Bom, Steen Harrit Jakobsen og Karl Christensen 

 

Gæster:  

Morten Winterberg (pkt. 0), Sys Christina Vestergaard og Signe Budde Opstrup (pkt. 3) 

 

 

 

Flytning af The Kitchen, etablering af erhvervsfaciliteter samt evt. flytning af 

Aarhus BSS’ administrationscenter 

Styregruppen drøftede de fremlagte forslag til udviklingsplan og besluttede, at der ar-

bejdes videre med at planlægge: 

 - Flytning af The Kitchen til bygningskompleks 1860 (1:1 flytning). Læs mere om flyt-

ning af The Kitchen i nyheden: Køkkenet rykker ind i vaskeriet. 

 - Etablering af boliger til ph.d.-studerende og postdocs i bygningskompleks 1840 

- Udvikling af bygningskompleks 1850 til erhvervsfaciliteter for Level 2, Incuba, virk-

somheder, organisationer m.fl. 

- (Alternativt scenarie) udvikling af bygningskompleks 1850 til erhvervsfaciliteter 

kombineret med hel eller delvis placering af Aarhus BSS’ administrationscenter i 

komplekset 

 

Etablering af produktionskøkken og kantine i Universitetsbyen 

Styregruppen drøftede de fremlagte forslag til udviklingsplan og besluttede, at der ar-

bejdes videre med at planlægge: 

- Etablering af produktionskøkken i bygning 1822 

- Etablering af kantinefunktion efter nærmere analyse af det samlede behov for spise-

steder i Universitetsbyen. 

 

Drøftelse og beslutning om forslag til grafisk særkende og kernefortæl-

ling for Campus 2.0    

Styregruppen støttede udarbejdelse af kernefortælling og grafisk særkende til brug i 

kommunikationen om AU’s fysiske udviklings- og byggeprojekter. Styregruppen øn-

skede, at arbejdsgruppen bag forslaget arbejder videre med farver og sprog.    

 

https://medarbejdere.au.dk/#news-20590


 

 

  

  

Side 2/2 

 

 

 

 

Orientering fra møde mellem FEAS og AU om principper for beregning af 

husleje     

Styregruppen tog orienteringen fra møde om principper for beregning af husleje til 

efterretning. Emnet vil blive sat på dagsordenen på det kommende møde. 

 

Orientering om udarbejdelse af helhedsplan for AU’s aktiviteter på Katri-

nebjerg      

Styregruppen tog orienteringen om arbejde med helhedsplan for Katrinebjerg til ef-

terretning.  

Styregruppen tog orienteringen om eksamenshal til efterretning og gav opbakning til, 

at FEAS undersøger mulighederne for etablering af eksamenshal i bygninger belig-

gende i Viby tæt på letbanen. 

 

Orientering om det videre arbejde med vinderprojekt for Aarhus BSS i 

Universitetsbyen     

Styregruppen tog orienteringen om det videre arbejde med vinderprojektet for Aar-

hus BSS’s byggeprojekt i Universitetsbyen til efterretning. 

Læs om vinderprojektet her.  

 

Orientering om udarbejdelse af oversigt over cykel-p på campus     

Styregruppen blev orienteret om AU’s cykel-kort, som indeholder oversigt over cykel-

parkeringspladser og pumpestationer på campus.  

Se cykelkortet her. 

 

Afrapportering vedr. udviklings- og byggeprojekter  

Styregruppen tog afrapporteringerne vedr. udviklings- og byggeprojekter til efterret-

ning.  

Se oversigt over igangværende udviklings- og byggeprojekter.  

 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/universitetsbyen-saadan-skal-det-kommende-omraade-til-aarhus-bss-udvikles/
https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/cykelparkering/
https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/nycampus/udviklings-og-byggeprojekter/overblik-over-projekter/

