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Referat 
 
Mødeforum: Styregruppe og projektgruppe for 
campus Næstved 
 
Sagsnr.: 2012-20030 
 
Dokumentnr.:2012-318542 
 
Mødedato: Tirsdag d. 2. oktober 2012 
 
Tid: kl. 14.30 – 16.30  
 
Sted: Mødelokale 2, Administrationsbygningen, 
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved 
 
Deltagere: 
Fra styregruppen: 
Lasse Houengaard, EUC 
Susanne Lundvald, Region Sjælland 
Kim L. Petersen, LO 
Carsten Rasmussen, Næstved Kommune 
Kirsten Devantier, Næstved Kommune 
Lars Hoppe Søe, Næstved Kommune 
Birgit Lund Terp, Næstved Kommune 
Jens Christian Birch, Næstved Kommune 
Poul Kold, Næstved Kommune 
Per B. Christensen, Næstved Kommune 
 
Fra projektgruppen: 
Berit Hvalsøe, UCSJ 
Niels Benn Sørensen, UCSJ (nyt medlem; er-
statter for Ulla Koch) 
Astrid Dahl, EUC 
John Normann, EASJ 
Susanne Stubgaard, Næstved Gymnasium/HF 
Niels Henriksen, VUC 
Lisbeth Bekker, ”Mærk Næstved” 
Maj-Britt Jensen, Region Sjælland 
Marit Christiansen, Næstved Kommune 
Brian Andersen, Næstved Kommune 
Dorte Meiling Nielsen, Næstved Kommune 
 
Fraværende: 
Steen Sørensen, ZBC 
Gert Svendsen, ZBC 
Hans Stige, UCSJ 
Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd 
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Søren Clausen, SOSU 
Per Skovgaard Andersen, VUC 
Kenneth Ladefoged Petersen, DI 
Bent C. Jørgensen, Næstved Gymnasi-
um og HF 
Ib Poulsen, RUC 
Tim Christensen, EASJ 
Torben Andersen, SDU 
Morten Blomshøj, RUC 
 
 
Referent 
Dorte Meiling Nielsen 



 

Side 3 af 4 sider 

1. Velkomst 
v/borgmester Carsten Rasmussen 
 
Carsten Rasmussen bød velkommen, og en hurtig præsentationsrunde blev gennem-
ført. 

 
2. Status på campusprocessen og udbygning af visionen fra mødet på Rønne-

bæksholm  
v/direktør Per B. Christensen og stadsarkitekt Marit Christiansen 
 
Bilag:  

- Sammendrag af visionsmødet på Rønnebæksholm, som er sendt til de to politiske 
udvalg, Økonomiudvalget og Ejendomsudvalget i forbindelse med møderækken 

- Udbygget vision 
 

Til orientering og drøftelse. 
 
Per B. Christensen orienterede om, at der på de afholdte møder med de politiske ud-
valg (Økonomiudvalg og Ejendomsudvalg) havde været et ønske om en mere udbygget 
vision for campus. En sådan er derfor til drøftelse på dagens fællesmøde mellem cam-
pus styre- og projektgruppen. 
 
Derudover orienterede Per B. Christensen om, at der er en intens dialog med RUC og 
DTU om aktiviteter i Næstved.  
 
Der var tilslutning til visionen; dog ønskede Birgit Lund Terp, at afsnittet om campus 
som en ny havn blev omskrevet, gerne til et billede som i stedet relaterede sig til stati-
on, spor, rejse, stoppested m.m. 
 
Visionen rettes til og udsendes til styre- og projektgruppe sammen med referatet, og 
præsenteres for de politiske udvalg på deres næste fællesmøde. 
 
Jens Christian Birch orienterede om de aktuelle planer om lukning af Maglemølle. 
Planerne har medført et ønske fra Lars Hoppe Søe om, at Byrådet genåbner drøftel-
serne om placering af campus. Dette sker på Byrådets møde d. 9. oktober 2012. 
 
Det er Jens Christian Birchs opfattelse, at en lukning kan trække ud. Der er koblet en 
ejendomsmægler på, som skal forsøge at sælge bygningerne. Byrådet har tilkendegi-
vet, at man gerne ser en mindre forurenende virksomhed på grunden. Men Maglemølle 
har de nødvendige tilladelser til at fortsætte. 
 
Carsten Rasmussen nævnte, at gruppeformændene (bortset fra den radikale) ønske-
de at fastholde en placering af campus på stationsområdet. 
 
Lars Hoppe Søe fremhævede, at miljøproblemerne i forbindelse med en placering af 
campus på stationsområdet ikke er undersøgt, bl.a. de problemer der vil opstå, når 
Femernbæltforbindelsen kommer. 
 
Susanne Lundvall fastholdt stationsplaceringen, da en så bynær placering som muligt 
var vigtigt. 
 
Kirsten Devantier ønskede flere virksomheder trukket til Maglemølleområdet. 
 
Per B. Christensen rundede diskussionen af, og sluttede punktet med at meddele, at 
det er aftalt med Jens Christian Birch, at han fortsat bliver knyttet til campusprojek-
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tet som konsulent bl.a. i forhold til finansiering, når han stopper d. 12. oktober 2012. 
Fremover vil det være de to direktører Per B. Christensen og Poul Kold, der har det 
overordnede ansvar for campusprojektet. Poul Kold vil sammen med Brian Andersen 
tage sig af forholdene vedr. fysisk planlægning, byggeri m.m., og Per B. Christensen vil 
sammen med Dorte Meiling Nielsen tage sig af kontakten til uddannelserne. 
 
Herefter gennemgik Marit Christiansen den masterplanproces, der er planlagt. Der er 
gode erfaringer fra tidligere med en sådan proces, som er frivillig. Den efterfølges af 
den lovpligtige lokalplanproces. Undervejs vil uddannelsesinstitutionerne blive inddra-
get, så der bliver et fornuftigt samspil mellem disse og de politiske udvalg. 
 
Lasse Houengaard spurgte til økonomien, og Jens Christian Birch svarede, at den 
vil blive afklaret i forbindelse med, at rådgiverfirmaet kobles på processen. 

 
3. Henvendelse til Ministeriet for Børn og Undervisning samt Ministeriet for 

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedr. campusforsøgspro-
jekt 
v/ direktør Per B. Christensen 
 
Bilag: Brev til Ministeriet for Børn og Undervisning; et tilsvarende brev til blive udar-
bejdet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 
 
Til drøftelse. 
 
Der var tilslutning til formuleringerne i brevet, som kan underskrives af borgmester 
Carsten Rasmussen på vegne af hele styregruppen. 
 
Astrid Dahl nævnte, at der i forbindelse med arbejdet med campus i Køge er udarbej-
det en rapport om de juridiske og finansielle barrierer, der opleves. 
 
Lisbeth Bekker spurgte, hvilke politikere der var blevet involveret i sagen på regionalt 
og nationalt plan, og Carsten Rasmussen kunne til det oplyse, at de lokale folke-
tingsmedlemmer er orienteret om sagen. 

 
4. Orientering om valg af rådgiverfirma – hvis muligt inviteres repræsentanter 

fra det valgte firma med til mødet 
v/kommunaldirektør Jens Christian Birch  
 
Til orientering. 
 
Jens Christian Birch orienterede om de afholdte møder med de rådgiverfirmaer, der 
var udvalgt til yderligere forhandling. De to firmaer er blevet bedt om at aflevere et til-
bud med en lavere pris d. 8. oktober 2012. Søren Clausen, SOSU, er uddannelsesin-
stitutionernes repræsentant i gruppen. Uddannelsesinstitutionerne blive orienteret om, 
hvilket firma der er valgt, og dette firma vil herefter kontakte uddannelsesinstitutioner-
ne, da de skal hurtigt i gang med arbejdet, som skal være afsluttet med aflevering af 
en rapport inden jul.  
 

5. Eventuelt 
 

Susanne Lundvall spurgte, hvordan det kunne sikres, at toget mellem Hamburg og 
København fremover stoppede i Næstved. Det kunne give et større optagelsesområde 
for studerende til campus. Carsten Rasmussen nævnte, at der er en opgradering af 
Sydbanen i gang, og at der foregår et samarbejde mellem stationsbyerne på Sjælland. 
 


