REFERAT AF MØDER i IFAs FORRETNINGSUDVALG den 15. januar 2015
Til stede fra TAP-FU: Lars H. Andersen, Ulrik Uggerhøj, Anders Damgaard, Søren Pape Møller, Jacques
Chevallier og Ruth Laursen
Til stede fra VIP-FU: Lars H. Andersen, Ulrik Uggerhøj, Klaus Mølmer og Nikolaj Zinner
Fraværende:
Philip Hofmann
Referent:
Ruth Laursen.

1.

Meddelelser fra institutleder
 Lokallønspuljen for 2013 og 2014 forhandlinger er udmeldt: 0,1 % af lønsummen for 2013, og
0,3 % af lønsummen for 2014. Det giver en samlet lønpulje for begge år på godt kr. 400.000.
 Fra uddannelsesudvalget: Bjørks undervisningsinitiativ er igangsat. Calculus (på Math) inviterer
til anvendte videoindslag fra Fysik.
 Instituttet påbegynder arbejdet med en ny strategiplan, som skal forelægges dekanen i
september 2015. Første møde er i februar, efterfulgt af drøftelser på VIP-seminaret i marts.
Også TAP-ledere er bedt om at melde emner ind senest 1.2: skal der ske noget med instituttets
infrastruktur, forslag? Der vil blive nedsat arbejdsgrupper indenfor de emner som vi beslutter,
skal være en del af den fremtidige strategi.
 Vi har en ansættelsessag under afgørelse i øjeblikket.
 Der forelå udkast til program for VIP-seminaret. Dette blev gennemgået og drøftet og vil
foreligge i endelig form om et par uger, når de sidste ting er faldet på plads.

2.

Fordeling af tekniske opgaver
Da Knud-Aage gik på pension i 2013, blev hans opgaver fordelt på elektronik og
værksted/driftsgrupperne. Det har tidligere været drøftet, om opgaven med service på
kopimaskinerne i huset ligger det rette sted, ligesom indkøb af kopimaskiner mangler en
ansvarshavende, efter Poul Eriks fratræden. Efter en kort drøftelse konkluderedes at indkøb,
aflæsning og service af kopimaskiner er placeret i elektronikafdelingen, og Søren fordeler
opgaverne. Herudover blev det aftalt at opdatere filen med oversigt over hvilke maskiner vi har,
hvor gamle de er og hvor meget de bruges. Endvidere behovet for nye maskiner, da vi har et par
etager, hvor der ikke er multifunktionsmaskiner.
Sletning af printer kø sker i øjeblikket i IT afdelingen, og når vi i nær fremtid har møde med IT, vil vi
tage dette spørgsmål op.

3.

Status på de tekniske afdelinger
Supportgruppen: Der er ikke ordrepres på elektronikafdelingen lige nu, der arbejdes med de sidste
opgaver med Michael Drewsens laboratorieflytning.
Mekanikgruppen: I konstruktionsgruppen arbejdes med en opgave for Jeppe V. Lauritsen.
På værkstedet arbejder John med en kranopgave for Jacques, i driften er der montagearbejde, og
Torben Hyltoft har værkstedskursus i disse uger.
Administration: IFA publikationer klares af sekretærerne, og er helt ajour. I disse dage afholdes en
workshop: Nordic Innovation (et samarbejde mellem Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark).
Fra Danmark er det Lars Bojer, der er medlem af Konsortiet, Grete er sekretæransvarlig. Brigitte

arbejder med en stor Keppler konference, som skal afvikles i Århus i juni. Nogle af Ruths opgaver
lige nu: forberedelse af driftsbudget for 2015 på baggrund af indkomne budgetønsker.
Endvidere arbejdes med VIP seminaret på Vejle Fjord Hotel i marts, hvor det endelige deltagerantal
nu er på plads, og programmet næsten færdigt.
Tyndfilm/kemi og renrum: Jacques er klar til at flytte udstyr i kælderen, men venter på etablering
af de nødvendige stik. Folmer har travlt med at forberede øvelser til 3. kvarters start. Renrum: Der
er aftalt møde med AGA, og der er ansat en ny mand til at arbejde en stor del af tiden i renrummet,
hvilket vil lette arbejdsbyrden.

4.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

5.

Koordinationsudvalget fortsatte mødet.

Mødet sluttede ved punkt 5 kl. 11.45.
Lars Andersen/Ruth Laursen

