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M Ø D E R E F E R A T  16. SEPTEMBER 2021 

Forum Strategisk Udvalg, ToRS  

Møde afholdt 15.09.2021  

Sted Lok. 10.4.05  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede 

Annika Hvithamar (AH), Emma M. Chammon (EC), Jesper Nielsen (JN), 

Margit Warburg (MW), Marie H. Roesgaard (MR), Niels V. Vinding (NV), 

Tim M. Jørgensen (TJ), Tippe K.V. Eisner (TE), Trine Brox (TB), Tobias 

Richter (TR) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. TE refererer på informationsmødet 

onsdag d. 22/9-21. 

Ad 2) Opfølgning på sidste møde 

SoMe-arbejdet fortsætter – stadig med fokus på ToRS’ LinkedIn-

profil. Vi er halvvejs i mål ift. at nå 1000 følgere ved årets udgang. 

Snak om evt. ny ToRS-Årbog følger senere. 

Ad 3) ToRS’ Handleplan 2022 

ToRS Handleplan 2022 er nu godkendt og instituttet er i gang med 

implementeringen af de enkelte handlepunkter. Udvalget 

diskuterede og kom med input samt konkrete forslag til følgende 

punkter fra handleplanen: Pkt. 2.1: Øge forbindelsen mellem 

uddannelse og praksis; pkt. 3.1: Gennem proaktiv 

forskningsformidling hæve kundskabsniveauet i dansk og 

https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/tors/tors-strategi-2023/Documents/ToRS%20Handleplan%202022.pdf


 

SIDE 2 AF 2 international offentlighed; pkt. 3.2: Øge kendskabet til ToRS’ 

uddannelser for kommende studerende; og pkt. 4.1: Optimere 

medarbejderinddragelsen og dialogen i planlægningen af instituttets 

aktiviteter. De konkrete forslag er noteret og vil blive taget med i 

det videre arbejde. 

Ad 4) Campusplan Søndre Campus 

Udvalget blev orienteret om nuværende stadie i arbejdet med 

campusplanerne for Søndre Campus. Det drejer sig primært om 

HUM behovsanalyse 2021 mhp. afdækning af nuværende arealer 

og forventninger til fremtidige behov. 

Udvalget blev bedt om at komme med konkrete bud på, hvordan vi 

udnytter pladsen på campus bedst muligt. Alle bud er noteret ned 

og tages med i det videre arbejde. Punktet vender tilbage, og 

udvalget bedes summe videre over flere gode ideer til næste gang. 

Ad 5) ToRS’ Aftagerpanel 

To medlemmer er trådt ud af aftagerpanelet og det er således nu på 

i alt 15 medlemmer. Udvalgets medlemmer var opfordret til at 

komme med bud på nye medlemmer, både indenfor det private og 

offentlige. På mødet indkom en del forslag, og disse vil der følges 

op på v. AH og TE.  

Ad 6) Aktuelle ideer og situationer i verden 

Rundbordssamtalen vedr. Afghanistan afholdt d. 9/9-2021, via 

Asian Future Seminar Series, vellykket og med godt deltagerantal. 

Et godt eksempel på at vi kan få events om aktuelle emner 

arrangeret effektivt og hurtigt. 

Udvalget blev enige om fremover at adressere ”aktuelle ideer og 

situationer” under punktet ”Eventuelt”, dels for at kunne agere 

hurtigere på eventuelle aktuelle begivenheder, og dels for at alle 

kan byde ind med ideer (og således ikke kun udvalget). Punktet 

bortfalder således som fast punkt på dagsordenen fremover. 

TE orienterer instituttet herom på førstkommende 

informationsmøde. Samtidig orienteres der om at der er 

administrativ støtte til disse events samt en opfordring om, at alle er 

velkomne til at komme med ideer hertil. 

Ad 7) Evt. 

Intet til punktet.  

  

https://asiandynamics.ku.dk/english/activities/calendar/asian-futures-after-the-war/

