
Referat af konstituerende møde den 16. november 2016 kl. 13.00 i Institutforum  
ved Institut for Fysik og Astronomi 

 
Til stede:  Lars Andersen (formand), Peter Balling, Frank Grundahl, Lotte Holmegaard, Niels Jacob Søe Loft 

og Nikolaj Jørgensen. 
Afbud fra: Nikolaj Zinner og Ulrik Uggerhøj  
 
Observatører:  Ruth Laursen 
 
Referent:   Ruth Laursen 
 

 
Institutlederen indledte mødet med en præsentationsrunde og bød velkommen til mødet og velkommen til 
nye medlemmer af Institutforum: Frank Grundahl, Lotte Holmegaard, Niels Jacob Søe Loft og Nikolaj Jørgen-
sen. Han udtrykte ønsket om at vi må få et godt samarbejde, og oplæser Institutforums opgaver fra forret-
ningsordenen. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2.  Valg af næstformand 

 Peter Balling blev valgt til næstformand.   

 

3. Meddelelser fra institutleder 

 Seneste fast-VIP ansættelser:  Jill Miwa, Aurelien Dantan, Oriol Vendrell, Jacob Sherson og fra 

2017 kommer: Marcel Mudrich og Thomas Pohl. 

 Stillinger under bedømmelse: Stellar astrofysik (tenure track) og exoplaneter (lektorat). 

 Renoveringerne er ved at være afsluttet, studenterlokalerne på 8. sal bliver færdige 1. december 

2016.  

 Institutlederen henviser til AUs hjemmeside om arbejdsmiljø og folderen omkring stress. 

 Institutlederen viste en oversigt over vores totaløkonomi, som er god, og det ser ud som om vi 

kommer ud af året med et overskud på kr. 444.000. 

 ST har oprettet en barselspulje fra 1. januar 2017, som skal dække barsel for kvinder og mænd. 

Dette frigør midler til at finansiere en barselsvikar eller forlænge ansættelsen for den barslende. 

 Udvalg: Vi har nedsat en Gender committee. Karsten Riisager erstatter Philip Hofmann som for-

mand for Forskningsudvalget. Bjørk Hammer erstatter Peter Balling i Uddannelsesudvalget. 

 Institutlederen viste en statistik over frafald af studerende. 

 

 
4. Orientering fra Akademisk Råd 

Peter Balling orienterer: Der er netop startet et nyt råd, og det tager tid at lære hinanden at kende. 
Emner, som behandles i AR lige nu: 

 STs strategiplan 



 Psykisk APV 

 Budget/økonomi 

 Digitaliseringsstrategi 

 I høring: rammerne for det Frie Forskningsråd samt videnskabelig redelighed 

Kommende emner:  

 Studiefrafald 

 Forskningsbaseret undervisning – hvad er det? 

 STs professorpolitik 

 

5. Høring om digitaliseringsstrategi 
Fakultetet har sendt AUs udkast til Digitaliseringsstrategi i høring på instituttet. Nikolaj Zinner, som er 

fraværende, havde fremsendt sine kommentarer til Institutforum, som herefter drøftede udkastet, 

specielt de afsnit om digitalisering af forsknings- og uddannelsesområdet. 

Det besluttedes at fremsende følgende høringssvar: 

”Det glæder os at se at AU har øje for de nye teknologiske muligheder, og vi opfordrer AU til at sikre 

at vi har medarbejdere, der har den fornødne kompetence til at vurdere, at denne teknologi skal ind-

føres, der hvor det giver mening. ”  

 

 
6. Eventuelt 

Intet.  
 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.20  

 
 

 Lars Andersen/Ruth Laursen 


