
 

Referat af møde i husudvalg for Campus 
Emdrup fredag 15-10-2021 
 
Tak til Merete Justesen fra Arts Studier for noter.  
 
Vedligeholdelsesarbejder/byggeprojekter på campus 2021  
Ombygningen af ”Spisestedet” er forsinket. Der er håb om at tage ”Spisestedet” i brug fra omkring 1. marts 
2022, men trappen op til aulaen kommer ikke til at være klar grundet udfordringer med brandsikkerhed, 
leveringer m.m. I første omgang tages ”Spisestedet” i brug med adgang fra hovedindgangen eller den 
eksisterende trappe fra aulaen. 
Information om tidsplanen meldes ud som en nyhed på DPUs medarbejderportal, så medarbejderne i god tid 
har information om, hvornår der er støjende arbejde. 
 
Vedligeholdelsesprojekter:  
På alle niveauer i aulaen er der udfordringer med lysniveauet, der er tidsstyret. Der arbejdes på at få tilbud 
på bevægelsescensorer. 
 
Ombygning af D170 er afsluttet på nær AV-delen, fordi der er leveringsproblemer med nyt udstyr. Det gælder 
også D174. 
 
Der skiftes vinduer mellem D169 og toiletterne. 
 
Det blev drøftet, om og hvornår der er evaluering af mødestedet, da der allerede nu er fundet enkelte 
uhensigtsmæssigheder. Der vil blive en evaluering, men først når ”Spisestedet” også er taget i brug, og der er 
erfaring med at benytte de nye muligheder som ”Mødestedet” og ”Spisestedet” giver. Det blev drøftet om 
man kunne booke ”Mødestedet” – det kan man som udgangspunkt ikke. Tidligere bookede man Aulaen 
sammen med Festsalen. Det undersøges, om det stadig er tilfældet. 
 
Retningslinjer for brug af campusparken i forbindelse med interne klager over støj fra eksterne brugere 
af/naboer til parken 
Der er forskellige problematikker omkring brug af campusparken.  

 Der er en fuld mand, der ofte sidder på en bænk, udfordringen har været, at han også benytter 
campusparken som toilet. 

 Der er en gruppe af unge, der bruger udhænget ved bygning B om aftenen og lejlighedsvist også har 
udøvet hærværk. Deres tilstedeværelse har også betydet, at medarbejdere har følt sig truet. 

 Der er klager over at børnene fra skolen larmer, når de bruger campusparken. Især ved gemmelege, 
hvor de er tæt på vinduerne i bygning D. 

Det blev drøftet hvordan disse problematikker kan afhjælpes. P.t. overvejes skiltning af parken, men der er 
endnu ikke fundet et skilt med passende positiv tekst. Forslag kan sendes til Lars Mitens og Christine 
Wernberg Dalhoff. 
 
 
Kønsneutrale toiletter – status 
Der er to kønsneutrale toiletter i stueetagen på bygning A. Der har været noget hærværk i den forbindelse 
(skilte revet ned, skrevet på begge døre med tusch). 



 
Det blev drøftet om der evt. også skulle være kønsneutrale toiletter på studiebalkonen, så vil der både være 
kønsneutrale og kønsopdelte toiletter på 1. etage (opdelt ved festsalen). Derudover blev det drøftet om 
toiletterne ved D169 skulle laves kønsneutrale, så der også var kønsneutrale toiletter til studerende i bygning 
D. Der er kønsopdelte toiletter ved D170. 
 
 
Donation af kunstværk til DPU – placering på campus 
Der er doneret et maleri til DPU. Gruppen støttede at maleriet bliver placeret foran sekretariatet på 2. sal ud 
mod aulaen. 
 
 
Eventuelt 
Der blev spurgt til, hvad der var plantet ude foran bygning A (ovre mod bygning B og over biblioteket)? Det er 
Sedum, det er sukkulenter, som også bruges på grønne tage, hvilket det jo princippet også er her. 
 
Det blev drøftet hvilken proces der skulle til for at søge om at få badefaciliteter til de studerende. Først og 
fremmest skal behovet beskrives, så skal det undersøges hvor det kan etableres, hvad det koster at etablere, 
og hvem der kan bevilge midlerne. 


