Til stede:
Peter Duetoft
Dan Andersen
Morten Ørum Sørensen
Rikke Mølgaard
Rasmus Antoft
Claus Nielsen (via Teams)
Jørgen Hansen
Niels Axel Nielsen (via Teams)
Karl Henrik Laursen
Bente Bundgaard Sten
René Langdahl Jørgensen (referent)
Afbud:

Dagsorden
1. Rundvisning i Nordsøen Forskerpark
Bestyrelsen blev rundvist i de indendørs faciliteter på NF, idet sne forhindrede udendørs
rundvisning. Følgende lokaliteter blev fremvist:
- nyrenoverede gangarealer med ovenlys
- nye kontorfaciliteter til DTU Aqua
- lokaliteter til DTU-studerende
- nyrenoveret Kantine
- ny tilbygning til DTU Aqua, hvor forsøgsrum til akvakultur blev fremvist. Sektionsleder
Per Bovbjerg Pedersen orienterede om planerne om at flytte masteruddannelse til
Hirtshals.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 29. oktober 2021
Bestyrelsen godkendte referatet, som vil blive rundsendt til underskrift snarest.
3. Meddelelser fra mødeleder og direktør
a. Mødeleder
b. Direktør
Der var ingen meddelelser fra mødeleder eller direktør.
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Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 3.
december 2021

4. Nordsøen Forskerpark
a. Prognose for 2021
Prognosen blev gennemgået. Det forventede årsresultat er fortsat med et overskud
på 0,6 mio. kr.
Bestyrelsen besluttede,

b. Opdatering på nye aktiviteter og heraf afledte planer om nybyggeri ved
Nordsøen Forskerpark
KHL orienterede om DTU Aquas planer for placeringen af kandidatuddannelse og
diplomingeniøruddannelse på Nordsøen Forskerpark. Der er udsendt
pressemeddelelse herom. Claus Nielsen supplerede med DTU’s konkrete
udflytningsplaner, som Hirtshals-uddannelserne er en del af, men pointerede
samtidig at der er basal logik i at placere uddannelserne på NF i kraft af DTU’s
eksisterende engagement på stedet.
DTU fremhæver, at en flytning af uddannelserne forudsætter opbakning og
involvering fra Hjørring Kommune, fra erhvervslivet og fra fonde.
NF arbejder fortsat videre med etableringen af nye faciliteter til uddannelsen – dels
lokaler til undervisning og dels boligtilbud til de studerende.
Bestyrelsen fremhævede igen, at et nyt byggeri til undervisning skal planlægges og
opføres som et fleksibelt byggeri, der kan anvendes til flere formål.
5. Tværgående emner
a. Ny sammensætning i bestyrelserne fra 1. januar 2022
Peter Duetoft takkede for de sidste otte års forbilledlige samarbejde i bestyrelsen,
da der nu sker udskiftning på fem kommunale og regionale bestyrelsesposter,
herunder formandens egen plads. Hjørring Kommune har foretaget ny udpegning til
bestyrelserne, mens Region Nordjylland i skrivende stund ikke har besluttet noget
om regionens pladser i NO og NFs bestyrelser.
Claus Nielsens periode udløber pr. 31. december 2021 og hans plads skal formelt
udpeges. På opfordring gav Claus Nielsen tilsagn om at vil stille op til en ny periode
i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved mødet den 4. februar 2022.
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-at godkende prognosen for 2021.

6. Eventuelt

Peter Duetoft

Jørgen Hansen

Dan Andersen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Morten Ørum Sørensen
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KHL takkede hele bestyrelsen og særligt de afgående medlemmer for godt og konstruktivt
samarbejde. Der var en speciel tak til Peter Duetoft for hans bestyrelsesformandsarbejde
gennem de sidste 8 år.
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen
Nærværende dokument
Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rlj khl.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Peter Duetoft
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Dan Andersen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Claus Nielsen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Jørgen Hansen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen
2021-12-30 14:54 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2021-12-30 15:01 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
2021-12-30 15:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2021-12-30 15:02 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03
rlj khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2021-12-30 15:02 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2021-12-30 16:40 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 174.47.x.x
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Dan Andersen
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Niels Axel Nielsen
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Nielsen
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Jørgen Hansen
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Rikke Mølgaard
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Morten Ørum Sørensen
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen
Nærværende dokument
Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rlj khl.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2022-01-01 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Rasmus Antoft
2022-01-01 19:39 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 80.62.x.x
2022-01-01 19:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2022-01-01 19:45 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark
2021_12_03 rlj khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2022-01-01 19:45 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet
2022-01-02 10:20 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 95.166.x.x
2022-01-02 10:20 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
2022-01-02 10:21 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Hansen
2022-01-02 10:22 Jørgen Hansen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rlj
khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-487606372971)
2022-01-02 10:23 Alle dokumenter sendt til Jørgen Hansen er blevet underskrevet
2022-01-03 08:53 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.x.x
2022-01-03 08:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2022-01-03 08:54 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark
2021_12_03 rlj khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2022-01-03 08:55 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2022-01-03 11:03 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.x.x
2022-01-03 11:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2022-01-03 11:04 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rlj
khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2022-01-03 11:05 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2022-01-03 14:45 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.186.x.x
2022-01-03 14:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
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Nærværende dokument
Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rlj khl.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2022-01-03 14:48 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_12_03 rlj
khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2022-01-03 14:49 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2022-01-03 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Dan Andersen
2022-01-03 14:54 Påmindelse er sendt til modtager: Morten Ørum Sørensen
2022-01-04 11:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Ørum Sørensen og
identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.176.x.x
2022-01-04 11:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen
2022-01-04 11:56 Morten Ørum Sørensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark
2021_12_03 rlj khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-667246459295)
2022-01-04 11:56 Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet
2022-01-05 09:10 Modtager adressen er blevet ændret da@icebergseafood.dk
2022-01-05 10:07 En påmindelse blev sendt til Dan Andersen
2022-01-05 10:11 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Dan Andersen og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 80.196.x.x
2022-01-05 10:12 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dan Andersen
2022-01-05 10:12 Dan Knudsen Andersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark
2021_12_03 rlj khl.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-554904802173)
2022-01-05 10:13 Alle dokumenter sendt til Dan Andersen er blevet underskrevet
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