REFERAT AF MØDER i IFAs FORRETNINGSUDVALG den 12. og 16. februar 2015
Til stede fra TAP-FU: Lars H. Andersen, Anders Damgaard, Søren Pape Møller, Jacques Chevallier og Ruth
Laursen
Til stede fra VIP-FU: Lars H. Andersen, Ulrik Uggerhøj, Klaus Mølmer
Referent:
Ruth Laursen.

1.

Punkter fra VIP-FU
 Vi har et professorat i faststof fysik under besættelse. Bedømmelsesudvalget har afleveret sin
indstilling, og første møde har været afholdt i det nedsatte ansættelsesudvalg. Ud fra det
tilsendte materiale og intern drøftelse i udvalget tages beslutning vedr. samtaler.
 Dekanatet har indkaldt forslag til prisuddeling i 2015: Aarhus Universitets Jubilæumsfonds
Pædagogiske Hæderspris, Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris,
Æresdoktorer ved Aarhus Universitet og Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris.
 Institutlederen skal til orienterende møde ved AIAS i uge 8 hvor muligheder for samarbejde
skal drøftes.
 Der skal etableres entydige institutledelser på alle fakulteter, og forskellige muligheder for
sammensætning på Fysik er under udarbejdelse.
 Den 16. og 17. marts afholdes der internatmøde på Vejle Fjord Hotel, program fremgår af
hjemmesiden.
 Nikolaj Zinner udtræder som A medlem i LSU og i stedet indtræder Brian Julsgaard.
 AU´s ny universitetsdirektør Jane Kraglund er på besøgsrunde, og besøgte Fysik den 10.
februar til et orienterende møde og rundvisning.
 Arbejdstilsynet har varslet besøg i perioden 4.3 til 4.6. Der er indkaldt til orienterende møde i
arbejdsmiljøorganisationen.
 Der er nye regler for infrastrukturer, specielt vedr. samfinansiering med erhvervslivet.
Institutlederen deltager i arbejdsgruppe, nedsat af ministeriet.
 Der afholdes informationsmøde torsdag den 5. marts kl. 11 i Fys. Aud.
 ISAs organisation har været drøftet og er ved at være endeligt på plads.
 IFAs handleplan for Forskning, Uddannelse, Talentudvikling og Videnudveksling (udarbejdet i
2013) blev gennemgået og opdateret og returneres til dekanatet.
 Den økonomiske situation på IFA for 2015 er betydelig forbedret af at ST har fået refusion for
bl.a. varme.

2.

Punkter fra TAP-FU
Supportgruppen: skal på studietur til Lund den 2. og 3. marts med besøg på MAX4 og ESS.
I forbindelse med tilbud på partikelkanonen, er der indgivet en klage fra en af udbyderne. Den har
dog ikke opsættende virkning.
5MeV-en kører igen, og der er 2 mand på Cern i uge 7. Der afgives pris på et biokammer til Kai
Finster.
ASTRID2 bevillingen udløber den 30.6, og her er alle midlerne brugt. Det er tanken at bruge
indtægten på Calipso projektet til et feed-back systemet il ASTRID2.

Mekanikgruppen: Værkstedet har netop afleveret en roterende prøveholder til Jacques og en
opgave med stativer til Jacques er igangværende. Derudover arbejdes der på opgaver til ISA, AMO
og MBE. De store projekter i konstruktionsgruppen er opgaver for Michael Drewsen og ISA.
Anders arrangerer et fagligt besøg, formentlig på Teknologisk Institut for gruppen efterfulgt af
socialt samvær.
Administration: Alle sekretærer deltager i næste måned VIP-seminar, hvor et af emnerne er
instituttets strategiplan. Opgaven for sekretærerne er at være referent/tovholder på indlæg fra de
forskellige grupper under seminaret.
Tyndfilm/kemi og renrum: Jacques har fået tilbud på udsugning i renrummet.
Vedrørende transport af farligt affald, som Folmer normalt har taget sig af, har vi fået et tilbud fra
Molekylær biologisk Institut, som har teknikker til pakning af affald og vil påtage sig opgaven for
AU. Også fra værkstedet er der affald (olier) som kan komme under ordningen.

3.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Lars Andersen/Ruth Laursen

