
 
 

 

 
Referat af møde i Repræsentantskabet for Danmarks Tekniske Universitet d. 13. august 
2020 
 
Til stede: Kaj Juul-Pedersen (mødeleder), Fei Chen, Lars Bang, Carsten Toft Boesen, Tove 
Feld, Lars Kragh, Berit Hinnemann, Thea Larsen, Lia Leffland, Jørgen S. Christensen, Jesper 
Nerlov, Eva Jensen, Helle Villumsen og Kirsten Drejer. 
 
Afbud fra: Bjørn Wirlander, Annelise Fenger og Per Tejs Knudsen 

DTU’s bestyrelse: Per Falholt (formand) 

DTU: Anders Bjarklev (rektor), Anders Emil Kann Petersen (referent) og Camilla Mørk (se-
kretær for bestyrelsen og referent) 

 

Dagsorden  

1. Fremvisning af Den Nationale Vindtunnel  

2. Velkomst til møde i repræsentantskabet v/bestyrelsesformand Per Falholt  

3. Valg af mødeleder  

4. Godkendelse af forretningsorden 

5. DTU’s rolle i den grønne omstilling v/ rektor Anders O. Bjarklev   

6. Loft over engelsksprogede studerende v/ rektor Anders O. Bjarklev  

7. Dato for kommende ordinære møde  

8. Evt.   

 
 
Ad. pkt. 2.  Velkomst til møde i repræsentantskabet v/bestyrelsesformand Per Falholt  
Formanden bød velkommen til det første møde i et nyvalgt repræsentantskab. Formanden tak-
kede for repræsentantskabets inputs til DTU’s strategi ved sidste møde og præsenterede strate-
giens tre pejlemærker. Formanden nævnte, at direktionen har igangsat et strategiimplemente-
ringsprojekt, der skal understøtte fremdriften i strategien og pejlemærkerne, og at bestyrelsen 
følger strategien tæt.  

Derefter præsenterede medlemmerne af det nye repræsentantskab sig for hinanden.  

 
Ad pkt. 3. Valg af mødeleder  
I medfør af DTU’s vedtægt ledes møder i repræsentantskabet af det medlem med længst sæde 
i repræsentantskabet, som deltager i mødet. Kaj Juul-Pedersen var villig til at påtage sig opga-
ven, hvilket der var opbakning til.  
 
Ad. pkt. 4. Godkendelse af forretningsorden 
Repræsentantskabet godkendte forretningsordenen. 

Et medlem nævnte, at det er positivt, at repræsentantskabet bruges som forum for drøftelse af 
strategiske sager med betydning for universitetets udvikling.  
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Ad. pkt. 5. DTU’s rolle i den grønne omstilling v/Anders O. Bjarklev  
Rektor præsenterede, hvordan DTU arbejder med at øge opmærksomheden på teknisk viden-
skabs bidrag til den grønne omstilling og positionere universitetets styrkepositioner. Centralt er 
budskabet om, at der er brug for investeringer i teknisk forskning, hvis målet om 70 pct. reduk-
tion af drivhusgasser inden 2030 skal realiseres.   

Repræsentantskabet havde følgende forslag til, hvordan DTU yderligere kan blive aktiv i den 
grønne omstilling: 

• Realiseringen af universitetets styrkepositioner kræver samarbejde på tværs af institut-
ter. Udefra kan der opleves konkurrence mellem universitetets forskere. DTU bør over-
veje at organisere sig efter, hvad der bliver efterspurgt og overveje incitamentsmodeller, 
der fordrer samarbejde.  

• DTU bør spille ind med løsningsforslag, der kan bidrage til klimamålene på den lange 
bane. Danmark kan langt hen af vejen realisere op til de første 60 pct. reduktion af driv-
husgasser med kendte teknologier. Mellem 60-70 pct. er der også brug for forskning, 
men særligt i forhold til 2050-målsætningen har universiteterne en rolle.  

• Overvej at gøre forskning i grøn omstilling til en fælles sag i Danske Universiteter – og 
sæt pejlemærker i fællesskab.  

• I kommunikationen skal man huske eksemplets magt og have fokus på de gode histo-
rier, hvor DTU samarbejder med industrien og har gjort en forskel.  

• Twitter er et effektivt politisk redskab. DTU’s ledelse og forskere skal være mere aktive 
og blande sig i debatten på de sociale medier. 

Formanden takkede for de mange gode inputs. Formanden gjorde opmærksom på forpligtel-
serne overfor fri forskning og balancen mellem, hvad der politisk fylder, og hvor meget universi-
tetet kan styre forskningen centralt fra.    

Formanden nævnte, at DTU har rykket sig meget på branding og kommunikation, men at res-
sourcer hertil også er begrænset. Repræsentantskabet foreslog, at bruge de studerende til ind-
satsen på de sociale medier. Rektor erklærede sig enig i, at det er vigtigt at DTU kommer mere 
ud på de sociale medier og bruger det som et politisk kommunikationsværktøj.  

 

Ad. pkt. 6 Loft over engelsksprogede studerende v/Anders O. Bjarklev  

Rektor fremlagde sagen vedr. et potentielt nyt politisk loft over internationale studerende fra 
EU/EØS-lande. Rektor nævnte, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i februar 2020 med-
delte universiteterne, at ministeren alligevel, i lyset af stigende udgifter til SU til vandrende ar-
bejdstagere, har besluttet at fastholde reduktionerne i tilgangen til universiteternes engelskspro-
gede uddannelser, for på den måde at nedbringe udgifterne til SU. Tiltaget går stik imod hold-
ningen i regeringens eget forståelsespapir. DTU forventes ikke at blive ramt af loftet i 2020 pga. 
COVID-19, hvor det antages, at færre internationale studerende vil søge mod Danmark, men 
DTU vil formentlig blive ramt i 2021. DTU vurderer, at universitetet i 2021 vil modtage ca. 165 
færre nye kvalificerede EU-studerende, hvilket betyder en væsentlig reduktion i forhold til, hvor 
mange kandidater der senere kan stå til rådighed for det danske arbejdsmarked.  

Repræsentantskabet tog præsentationen til efterretning. Et medlem erklærede sig enig i, at det 
vil være meget uhensigtsmæssigt, hvis DTU skal omlægge et antal kandidatuddannelser til 
dansk, som kan blive en konsekvens af loftet. Et medlem nævnte, at DTU’s ledelse bør gøre op 
med sig selv, hvor vigtig sagen er økonomisk og politisk for universitetet set i forhold til andre 
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verserende sager på den brede politiske agenda. Repræsentantskabet opfordrede til yderligere 
dialog med erhvervslivet om udfordringen, som kan hjælpe med at presse på politisk. 

 

Ad. pkt. 7. Dato for kommende ordinære møde  

Næste møde i repræsentantskabet afholdes d. 11 maj 2021 kl. 16.00-19.00. Der var fra repræ-
sentantskabet ønske om, at mødet afholdes på DTU Lyngby Campus med fremvisning af fx 
Bygning 310 eller det nye DTU Skylab. 

 

Ad. pkt. 8. Evt.   

Den verserende sag om forskningssamarbejde med kinesiske universiteter blev drøftet og rek-
tor redegjorde for DTU’s retningslinjer og procedure i forbindelse forskningssamarbejdet.  

Repræsentantskabsmødet var formandens sidste, og formanden takkede repræsentantskabet 
for et godt møde og for et godt samarbejde gennem årene.   


