REFERAT AF MØDER i IFAs FORRETNINGSUDVALG den 18. december 2014
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, Philip Hofmann og Nikolaj Zinner
Fraværende:
Klaus Mølmer
Referent:
Ruth Laursen.

1.

Meddelelser fra institutleder
 Institutlederen er medlem af en arbejdsgruppe til drøftelse af ny økonomimodel, og han
refererede fra et netop afholdt møde i gruppen.
 Origin licensaftalen skal fornys, og koster kr. 100.000 årligt. Vi har 35-40 brugere på Fysik, og
fakturaen deles med andre institutter.
 AMS har i denne uge besøg af Tom Stafford, der i sidste måned afsluttede et
ansættelsesforhold finansieret af Københavns Universitet.
 Den 19. december er der møde i Forskningsudvalget, hvor Tenure Track ordningen skal
drøftes.

2.

Økonomi
Budget for 2015-2018 er godkendt, og vi har 3 stillingsopslag i 2015, som nu er godkendte.

3.

Status på de tekniske afdelinger
Supportgruppen: I øjeblikket er der ikke pres på elektronikafdelingen, der er ikke mange nye
projekter. Der er faktureret for kr. 380.000 i 2014 indtil nu.
Vi drøftede lærlingebemandingen i værksted og elektronikafdeling, da vi fra 2015 bliver beskåret
med en lærling. Det betyder at såfremt vi har mere end 4 lærlinge, vil den 5. være for instituttets
regning.
Mekanikgruppen: I grupperne arbejdes med AMO beamline, ASTRID og en opgave for Stapelfeldt.
Anders har undersøgt tidsforbruget på ”her og nu” opgaver i værkstedet sammenlignet med større
opgaver, og det viser sig at 35 % af tiden i værkstedet bruges på disse opgaver.
Da Anders nu tilbringer en stor del af sin tid i værkstedet, og derfor ikke som tidligere er tilgængelig
for modtagelse af opgaver, har kunderne ”direkte” adgang til konstruktionsgruppen, hvilket
optager mere af gruppens tid.
Indkøbsaftalen på flydende kvælstof er udløbet. Indtil indkøbskontoret har en ny aftale på plads, er
literprisen 6,50 kr. Der er ingen reel priskonkurrence, da det kun er Air Liquide der har en lastvogn
der kan køre ind i den snævre passage til kvælstoftanken.
For at skabe størst mulig konkurrence er det i IFA´s interesse at placeringen af beholderen flyttes.
Også selv om det betyder at IFA skal bidrage med nogle af flytteomkostningerne. Anders tager en
forhandling med Bent Lorenzen om dette.
Administration: ST rykker for inddatering af publikationer i PURE, der er deadline den 1.3.2015,
ifølge biblioteket mangler ST inddatering af 1000 publikationer. Indtastning af IFA publikationer
klares af sekretærerne, og er helt ajour.

4.

ISA organisation
Søren Pape havde til mødet udsendt et notat, der beskriver ISAs organisation.
Der har tidligere eksisteret et Advisory Board samt et User Selection Panel, som var en forpligtelse i
EU Transnational Access kontrakterne. USER Selection panelet har på baggrund af Scientific merit
tildelt beamtid. EU midlerne har også muliggjort økonomisk støtte til gæsterne ved ASTRID.
Forretningsudvalgene drøftede mulige sammensætninger af en ny organisation for ISA, og
besluttede på baggrund heraf at sammensætte en ny bestyrelse, en daglig ledelse samt at
bibeholde et User Selection Panel.
Når organisationen er på plads med alle medlemmer i de 3 niveauer, vil den blive offentliggjort.

5.

Internatmøde – gennemgang af programpunkter
Brian Julsgaard har i samarbejde med Nikolaj sammensat et programforslag, der indeholder
undervisning, og punkterne blev gennemgået og drøftet. I programmet vil også emnet: Strategiplan
for IFA indgå.
Man drøftede hvorvidt der skal være en parallel session for postdoc, hvis der i programmet indgår
emner, der ikke anses for relevante for den gruppe.
Et færdigt program vil snarest blive offentliggjort.

6.

Bjørks tiltag mht. undervisning
Bjørk Hammer har foreslået nyt kursus til træning af eventuelle svage punkter de studerende måtte
have fra gymnasiet. Forslaget har været drøftet flere gange, også om placeringen skal være i Q1
eller Q4. Det blev også drøftet om kurset skal være obligatorisk, hvilket er Bjørks indstilling. Det
besluttedes at indstille til undervisningsudvalget at forløbet lægges i Q1 eller Q4, alt efter hvad der
vil være muligt at indpasse.

7.

PR brochure for IFA
Jan Arlt, PR udvalgets formand, havde ønsket en tilkendegivelse om hvorvidt vi skal udgive en ny
IFA brochure. Efter en kort drøftelse besluttedes det, at vente indtil arbejdet med IFAs strategiplan
er færdigt, hvilket vil ske i 2015.

8.

Eventuelt
Allan Sørensen har meddelt, at vi mangler ca. 15 instruktorer i foråret. Han har bedt postdocs
melde ind om de ønsker at undervise i Q3 eller Q4, og på baggrund heraf vil han udvælge
instruktorerne.

Lars Andersen/Ruth Laursen

