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Referat 

ForskByg møde nr. 07 
23. juni 2022 kl. 10:00-13:00 
Professionshøjskolen UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV 

Mødedeltagere 
Deltagere:  

- Anne Nørkjær Gade, Professionshøjskolen UCN, 
- Carsten Damgaard, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut,  
- Grith Bech-Nielsen, Teknologisk Institut,  
- Hans Jørgen Andersen, Aalborg Universitet,  
- Hans Nørgaard Hansen, DTU,  
- Henrik Brøner Jørgensen, SDU,  
- Henrik Kryger Madsen, UCL Erhvervsakademi,  
- Kasper Lynge. Aarhus Universitet,  
- Lars Pico Gerdsen, Aalborg Universitet,  
- Mette Glavind, Teknologisk Institut,  
- Mikkel K. Kragh, Aarhus Universitet,  
- Natalie Mossin, Det Kongelige Akademi,  
- Nathalie Hauberg-Lund, Zealand,  
- Niels-Jørgen Aagaard, DTU,  
- Peter Nørkjær Gade, Professionshøjskolen UCN,  
- Thomas Asmus Pedersen, Syddansk Universitet,  
- Torsten Sack-Nielsen, Via University College 

 
Fraværende:  

- Anders Dragsted, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 
- Anne Beim, Det Kongelige Akademi,  
- Claudio Spaziani Testa, KEA - Københavns Erhvervsakademi,  
- Emil Engelund Thybring, Københavns Universitet, 
- Henrik Hassing, Force Technology,  
- Henrik Stang, DTU,  
- Jan Johannesen, KEA,  
- Mikkel Steenberg, Zealand,  
- Niels Morsing, Teknologisk Institut,  
- Thomas Bo Jensen, Arkitektskolen i Aarhus,  
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Mødeleder:  Niels-Jørgen Aagaard (DTU) / Kasper Lynge (AU) 
 
Referent:  May-Britt Hollmann Price (DTU) 
 
Referat 
 
0. Generalforsamling (Niels-Jørgen Aagaard) 

Generalforsamling afholdes i henhold til særskilt invitation og dagsorden. 
 
Referat: Se referat fra generalforsamlingen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden (Kasper Lynge) 
 
Behandling: Til godkendelse 
 
Referat: Anne Nørkjær Gade, som er suppleant for Peter Nørkjær Gade, præ-
senterede sig selv.  
 
Dagsordenen blev herefter godkendt.  
 

2. Referat og opfølgning fra seneste møde (May-Britt Price, bilag 02) 
Referatet er kommenteret via mail. Yderligere kommentarer samt opfølgning 
bringes her. 
 
Behandling: Til drøftelse og godkendelse 
 
Referat: November/December mødet afholdes hos Thomas Asmus Pedersen 
på Syddansk Universitet. Der vil blive fremsendt en doodle til fastsættelse af 
tidspunkt. 
 
Referatet blev herefter godkendt. 
 

3. Værtspræsentation (Peter Nørkjær Gade)  
Kort præsentation af Professionshøjskolen UCN 
 
Behandling: Til orientering 
 
Referat: Peter Nørkjær Gade præsenterede UCN. Præsentationen findes på 
ForskBygs side på Teams. 
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4. We Build Denmark (Mette Glavind og Natalie Mossin) 
Erhvervsklyngen We Build Denmark (WBD) er nu i fuld aktivitet og under ud-
vikling. Der har været afholdt generalforsamling i WBD 9. juni 2022. 
 
Behandling: Repræsentanter i WBD’s bestyrelse fra vidensinstitutioner giver 
status på arbejdet. 
 
Referat: Mette Glavind og Natalie Mossin kunne berette, at der netop har væ-
ret afholdt generalforsamling i WBD. Der skal afholdes en ekstraordinær gene-
ralforsamling, da der ikke var nok deltagere til at kunne godkende de ved-
tægtsændringer, som der er lagt op til med hensyn til valg af bestyrelsesmed-
lemmer. Mette Glavind opfordrede til deltagelse eller at sende en fuldmagt. 
 
De første etableringstiltag er afsluttet, der foregår mange aktiviteter, der er an-
sat en del mennesker og Advisory Boards er nedsat. Klyngen er meget aktiv i 
fyrtårnsprojekt Femern i samarbejde med videninstitutioner i Region Sjælland. 
 
Det er lykkedes at opbygge en ny national organisation. Nu skal vi se, hvordan 
vi kan spille i næste fase, og nå ud til de virksomheder, der skal nås. 
 
Fald i antallet af medlemmer efter 6 måneders gratis deltagelse. Medlemskred-
sen skal op til strategisk drøftelse, så man sikrer at der skabes den værdi, der 
er hensigten.  
 
Der er lagt op til tættere dialog mellem FB og WBD. FB skal bl.a. deltage i et 
kommende WBD-bestyrelsesmøde, og Adm. Direktør Christina Melvang invite-
res til deltagelse i FB-møde.  
 
Økonomien ser fint ud. En klynge, Marlog, er gået konkurs, hvilket har givet lidt 
rystelser. De regionale fondsmidler er ret dårligt finansieret, hvilket giver sig 
udslag i klyngerne. Realdania har støttet godt op til uddannelserne til virksom-
hederne. 
 

5. We Build Denmark, valg til bestyrelsen (Kasper Lynge) 
Bestyrelsen for We Build Denmark (WBD) har 3 medlemmer fra vidensinstituti-
oner i Danmark. ForskByg har indstillet de tre nuværende medlemmer; nemlig 
Natalie Mossin (KADK), Thorkild Ærø (AAU) og Mette Glavind (TI). For at sikre 
kontinuitet bestemmer WBD’s vedtægter, at halvdelen af medlemmerne i be-
styrelsen er på valg hvert andet år. WBD afholder ekstraordinær generalfor-
samling 28. juni 2022 mhp at ændre vedtægter, så de 3 medlemmer af WBD’s 
bestyrelse fra vidensinstitutioner faktisk vælges af ForskByg. 
Natalie Mossins plads er på valg. I mail af 12. maj til alle medlemmer af 
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ForskByg er der inviteret til opstilling af kandidater. Natalie Mossin har med-
delt, at hun genopstiller. Der er ikke modtaget andre forslag til kandidater. 
 
Behandling: Valg af 1 medlem til WBD’s bestyrelse 
 
Referat: Natalie Mossin genopstillede, og blev enstemmigt valgt.  
 

6. Medlemmer af ForskByg (Niels-Jørgen Aagaard) 
I lyset af situationen beskrevet under pkt. 5 er det vigtigt, at alle relevante orga-
nisationer er blevet tilbudt medlemskab af ForskByg.  
Alexandrainstituttet blev oprindeligt inviteret, men takkede nej. Bestyrelsen har 
gjort Alexandrainstituttet opmærksom på den nye situation.  
RUC er aldrig blevet inviteret, og bestyrelsen har nu inviteret RUC til af blive 
medlem af ForskByg. 
Er der andre vidensinstitutioner, som bør inviteres til at deltage i ForskByg? 
 
Behandling: Til orientering og drøftelse 
 
Referat: Der er en komplet liste over nuværende medlemmer på ForskBygs 
hjemmeside.  
 

7. ForskByg: Langsigtet Mission (Mikkel Kragh) 
På ForskByg møde #6 besluttedes det at nedsætte en arbejdsgruppe bestå-
ende af Mikkel Kragh, Lars Pico Geerdsen og Kasper Lynge mhp at udforme et 
langsigtet missionspapir for ForskByg. 
 
Behandling: Til status orientering 
 
Referat: Mikkel K. Kragh foreslår at der udarbejdes på mission for ForskByg 
med fokus politik. Politikerne skal kende os og vores vigtighed, og der skal ar-
bejdes på en proces mod politisk teft for at få støtte, evidens og faglighed. Der 
skal nedsættes en mindre arbejdsgruppe, og der vil blive taget initiativ til et 
møde efter sommerferien. 

 
8. Styrket forskning og innovation for CO2-neutralt byggeri og anlæg (Niels-

Jørgen Aagaard, bilag 08) 
ForskByg har udarbejdet udkast til projektforslag for udarbejdelse af RoadMap 
for styrket forskning og innovation frem mod et CO2-neutralt byggeri. Projek-
tets formål er at etablere fakta om, hvilken forskning og innovation, der skal til 
for at dette kan realiseres. Projektforslaget har været til kommentering hos 
ForskBygs medlemmer, og vil danne grundlag for møde med Realdania ultimo 
juni 2022. 
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Behandling: Til orientering 
 
Referat: Niels-Jørgen Aagaard, Mette Glavind og Kasper Lynge har sammen 
med Michael Nielsen lavet en skitse til initiativet. Fokus er reduktion af CO2-
neutralt byggeri og anlæg. Projektforslaget står lidt ufærdigt, så Realdania kan 
være med til at påvirke det. 
 
Grith Bech-Nielsen henviser til punkt 4 og muligheden for at skabe synergief-
fekter i forskning- og uddannelsesforhold til andre sektorer, hvilket kan løfte vo-
res indsat til et højere niveau, og påkalde os opmærksomhed hos politikerne 
 

9. Kortlægning af forskning, innovation og uddannelse i byggeri og anlæg 
(Kasper Lynge) 
Se dagsorden for ForskByg møde #6, pkt. 7 og referat herfra. 
 
Behandling: Til status orientering. 
 
Referat: Der er lavet et kommissorium til kortlægningsopgaven. Kasper Lynge 
og Natalie Mossin har møde med Realdania. Fsva. uddannelsesdelen medta-
ges kun akkrediterede uddannelser, hvor der evt. kan søges oplysninger hos 
myndigheder.  

 
10. ForskByg seminar (Kasper Lynge) 

Se dagsorden for ForskByg møde #6, pkt. 8 og referat herfra. 
 
Behandling: Til status orientering 
 
Arbejdsgruppen bestående af Grith Bech-Nielsen, Lars Pico Gerdsen og Ka-
sper Lynge undersøger mulighederne for at benytte denne anledning til at pro-
movere ForskByg på Building Green. Det er ønsket, at ForskByg arbejder på at 
efter at blive en del på selve eventet. 
 
Natalie Mossin har tilbudt ForskByg en session på Det Kongelige Akademis 
mødested på standen. Det kongelige akademi har også åbningsdebatten på 
Green Discussion-Scenen her kan eventuelt indtænkes et ForskByg element.  
 
Det blev besluttet, at May-Britt Hollmann Price skal efterspørge aktiviteter på 
Building Green hos medlemmerne af ForskByg  
 

11. Deling af dokumenter på MS Teams (May-Britt Hollmann Price) 
Deling af dokumenter og filer blandt ForskByg medlemmer sker fremover på 
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MS Teams under gruppen ’ForskByg’, hvortil alle nuværende ForskByg med-
lemmer og suppleanter er inviteret. May-Britt H. Price administrerer gruppen. 
 
Behandling: Til orientering 
 
Referat: Ingen bemærkninger 
 

12. Kommende emner og møder 
Direktør Christina Melvang, WBD, inviteres til at præsentere WBD på næste 
møde i ForskByg. 
 
Lektor Rongling Li, DTU Construct, vil gerne bruge ForskByg som ’sounding-
board’ for input til EU-netværket ’Build4People’, hvis bestyrelse hun er medlem 
af. Emnet foreslås på dagsordenen på næste møde. 
 
Næste ordinære møde i september hos Aalborg Universitet, Sydhavnen Kbh. 
Doodle fremsendes.  
 
Efterfølgende ordinære møde foreslås til afholdelse ultimo november 2022. 
Der skal findes en vært. Doodle fremsendes. 
 
Referat: Rongling Li inviteres til næste møde med ForskByg.  
 
Næste møde af holdes den 19. september 2022 hos Build, AAU Cph. Mødet i 
november/december afholdes hos Syddansk Universitet i Odense. Doodle 
fremsendes. 
 

13. Eventuelt 
 
Behandling: Til orientering 
 
Referat: Mikkel K. Kragh efterlyser et engelsk navn for ForskByg, hvilket bl.a. 
vil være relevant i forbindelse til EU. Punkt på næste møde.  
 

14. Rundvisning og frokost på Professionshøjskolen UCN (Peter Nørkjær 
Gade))  
Kl. ca. 12:00-13:00. 


