REFERAT AF MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET
ved Institut for Fysik og Astronomi den 12. november 2015 kl. 10.00

Til stede:
A-siden:

Lars Andersen, (formand), Hans Fynbo, Brian Juelsgaard.

B-siden:

John Kapstadt, Pia Bomholt, Jens Eriksen, Andrew Hilliard.

Referent:

Ruth Laursen

1. Godkendelse af dagsorden:


Dagsorden godkendt

2. Meddelelser fra institutleder.







Der har været afholdt AU ledelsesmøde hvor rektor orienterede om ”rigets tilstand”. Set i lyset af de
besparelser, som regeringen vil gennemføre, skal AU i de kommende år se på udviklingen i behovet for
kandidater, gennemførselsprocenter, kursusudbud m.v.
På sidste Fakultetsledelsesmøde blev fakultetets samlede økonomi gennemgået, både for 2015 og
fremadrettet til 2019.
STs flagskibe bliver: Materialer og Big Data.
AUs vicedirektør for Økonomi Niels Jørgen Rasmussen orienterede om vigtigheden af at bruge
AUs indkøbsaftaler, hvor der er mange penge at spare. Alle institutter har en
indkøbskoordinator; på IFA er det institutsekretariatslederen.
Institutlederen orienterede om det ledelsesseminar, som institutledelsen netop har deltaget i på Vejle
Fjord Hotel. Der er planlagt ½ opfølgningsdag i januar måned.
Instituttets ledere indkalder til MUS samtaler i øjeblikket, hvilket giver alle vore medarbejdere
mulighed for at drøfte den personlige udvikling fremover.

3. Økonomi 2015
Ruth gennemgik det udsendte driftsregnskab pr. 9.11.2015 for instituttet, hvorefter institutlederen
orienterede om sammenhængen i instituttets og fakultetets samlede økonomi, som netop var
præsenteret på et Fakultetsledelsesmøde.

4. Renoveringer
Renovering af 1522-3 og 4 er ved at være tilendebragt, og medarbejdere og studerende kan flytte
tilbage til lokalerne. Næste plan for renovering er Fysisk Kantine, og dette arbejde forventes påbegyndt i
sommerperioden 2016.
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I den kommende tid skal vi drøfte hvordan vi gerne vil indrette kantinen. Skal madsortimentet forsøges
ændret? Hvor mange af os bruger kantinen? Køber vi noget når vi er i kantinen? Det blev foreslået at
man kunne spørge medarbejderne, således at vi får den bedst mulige løsning. LSU medlemmerne vil
fremsende forslag til spørgsmål til et spørgeskema, som vi kan iværksætte i foråret 2016.

5. Strategiarbejdet
Lars orienterede om status på strategiplanen, hvor afsnittet om rekrutteringsplan endnu ikke er
indarbejdet. Der er fremsendt forslag til ledelsen fra flere forskere, og næste skridt er at strategiplanen
fremsendes til hele institutledelsen sidst i denne uge og herefter præsenteres på VIP møde den 18.
november. Forskningsudvalget vil ligeledes drøfte rekrutteringsplanen i uge 47.
Institutlederen afholder informationsmøde for instituttets TAP medarbejdere den 25.11, hvor han og
præsenterer strategiplanen.

6. Eventuelt
 Der har været forespørgsler om hvorvidt cykelkælderen bliver genetableret. I øjeblikket er kælderen
fyldt op med udstyr og maskiner. Det forventes ikke at der sker noget i den nærmeste fremtid.
 Instituttet har fået klager fra medarbejdere, der oplever røggener på kontorerne. Efter en
gennemgang af luftindtag, ventilationsanlæg m.v., er det besluttet at forbyde al rygning på altanerne.
Sikkerhedsgruppen har foranlediget at alle askebægre bliver fjernet fra altanerne, og der går
meddelelse ud til alle medarbejdergrupper om, at der fremover kun må ryges ved nordsiden af
bygning 1522 og 1525.
Mødet sluttede kl. 11.30
Lars Andersen/John Kapstadt
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