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Referat af møde i Institutledelsen den 15. april 2015
Til stede:

Lars H. Andersen, Ulrik Uggerhøj, Ruth Laursen, Søren Pape Møller, Jørgen
Christensen-Dalsgaard, Klaus Mølmer og Liv Hornekær.
Ruth Laursen.

Referent:

1.

Velkommen til den ny institutledelse
 Lars indledte mødet med at byde den ny institutledelse velkommen. Vi drøftede kort ”rollen”
som medlem af institutledelsen, hvilke sager skal drøftes, mødefrekvens mv. Det besluttedes
at afholde et månedligt møde, som indkaldes ad hoc ved koordinering af kalenderne i det
omfang det er muligt.
 Dekanatet har planlagt et teamudviklingsforløb for institutledelser. Oplægget udsendes til
orientering til institutledelsen.
 TAP-FU holdes som hidtil hver anden torsdag med Ulrik Uggerhøj som formand for dette
udvalg, som også behandler prioriteringer på værkstederne.

2.

Meddelelser








CSCAA: Lektor Jeppe Olsen fra Kemisk Institut er formand for bestyrelsen, og Niels Carl
Hansen arbejder med den daglige drift. Der arbejdes i øjeblikket med en
infrastrukturansøgning til opgradering samt en ny organisering.
Birthe i Informationen fratræder til pension med udgangen af året, og stillingen vil blive
opgraderet i timer i forbindelse med nyt stillingsopslag. Instituttet overtager
fordelingsopgaver for Fakultetet og der flyttes rutineopgaver fra sekretærerne til en ny
medarbejder i Informationen.
Præcisering af reglerne vedrørende afholdelse/udbetaling af de særlige feriedage er sket i
forbindelse med flere spørgsmål til instituttet fra forskere, der var af den opfattelse, at en
eventuel udbetaling blev betalt af deres bevilling, hvilket ikke er tilfældet.
Forslag til kandidater til et Niels Bohr professorat fra 2016 sendes til Forskningsudvalget.
GSST har givet institutterne en særbevilling til styrkelse af udbud/kvalitet af faglige ph.dkurser. Kurserne skal annonceres på GSSTs hjemmeside samt afrapporteres til prorektor Jes
Madsen.
Ole Bjældes (CSE) undervisning i astronomi kursus drøftes i øjeblikket blandt astronomerne.

3.

Eliteforskerprise 2016
Man drøftede mulige kandidater til indstilling til Eliseforskerprisen for 2016.

4.

Strategiplan
Til mødet var udsendt oplæg fra Klaus Mølmer og Ulrik Uggerhøj vedrørende forskningsdelen.
Oplægget vil blive brugt til VIP mødet den 5. maj. Især ønsker vore 2 co-editors feed back på
emnet: ”Processen om strategiarbejdet”.
Herudover skal vi melde 5 IFA styrkepunkter ind til dekanen.
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5.

Opfølgning på internatmødet i Vejle.
Der forelå referat fra postdoc sessionen på VIP seminaret i Vejle. Der er ingen tvivl om at vi
fremover skal være mere tydelige i programmet omkring sproget: er programpunktet på dansk eller
engelsk?

6.

ISA organisation
Det udsendte forslag til ISAs organisation blev gennemgået, og er efterfølgende godkendt af
institutlederen med få rettelser.

7.

Kommende stillingsopslag
Vi har et opslag i experimental materials/condensed matter physics under bedømmelse.
Herudover kommer der 2 lektor stillingsopslag i 2015.

8.

Økonomi
Økonomien for 2015 er god, og vi drøftede hvorledes den gunstige situation kan styrke instituttet.

9.

Eventuelt
Klaus Mølmer refererede fra et møde i PR udvalget, som lige nu har mest fokus på
gymnasieaktiviteter. Hjemmesideudvalget og PR udvalget foreslås slået sammen.
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