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REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET 

ved Institut for Fysik og Astronomi den 26. MAJ 2014 kl. 9.30 

 

Til stede:  

A-siden: Lars Andersen, formand; Nikolaj Zinner.  

B-siden: John Kapstadt, Pia Bomholt; Andrew Hilliard, Jens Eriksen. 

Fraværende: Hans Fynbo 

Fra HR: afbud fra Michael Kærgaard  

 

Institutlederen indledte mødet med at byde velkommen til det nye udvalg, specielt til nye medlemmer: 

Jens Eriksen og Nikolaj Zinner. Han udtrykte ønsket om et godt fremtidigt samarbejde om alle 

anliggender på instituttets. 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

 Dagsorden godkendt  

 

2. Meddelelse om valg af næstformand. 

 B siden meddelte at de havde valgt John Kapstadt som næstformand. John ønskes tillykke med 

valget. 

 

3. Meddelelser fra institutleder. 

 Som det er alle bekendt har institutlederen i økonomiprocessen valgt at sammenlægge 4 afdelinger 

til 2: Mekanikgruppen (tidl. konstruktion/drift samt værkstedet) og Supportgruppen (tidl. ISA og 

elektronikgruppen). Fokus har været og er, at få disse 2 afdelinger til at fungere godt. 

Mekanikgruppen har netop afsluttet et 2-dages samarbejdsseminar på Sandbjerg, og efter 

sommerferien er der planlagt en 2 dages studietur til Lund for Supportgruppen. John Kapstadt 

udtrykte afdelingens positive indtryk af turen og det fremtidige samarbejde. 

 Til august flytter vores bibliotek til Matematik: ”Ny Munkegade Bibliotek”. Instituttet vil bibeholde 

området til de studerende, det har vist sig at fungere rigtig godt med de mange pladser til 

læsegrupper. 

 Ombygningen af 1525 er næsten færdig. Claus Grosen har overtaget funktionen som instituttets 

repræsentant i Byggeudvalget. 

 Fra vores institut er  2 ansøgninger videre til 2. runde i Grundforskningsfonden. 
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4. Erfaringsopsamling på Økonomiproces 2014 

Rektor har iværksat en proces med opsamling af erfaringer fra besparelserne i Økonomiprocessen for 

2014. 

Formålet er at give de involverede mulighed for at fortælle om deres oplevelse af og erfaringer med 

processen: både det, som er gået godt – trods den uvante situation – og det, som har givet 

udfordringer og er gået mindre godt. Der ligger en vigtig læring for AU i at samle op på disse erfaringer, 

positive som negative. 

LSU medlemmerne havde i forvejen fået udsendt spørgsmålene, og de indkomne besvarelser blev 
drøftet og kommenteret. Alle input fra de forskellige personalegrupper vil blive samlet i en fælles 
svarskrivelse til rektoratet. 

 

5. Økonomi  

Som bilag var udsendt instituttets driftsregnskab pr. 14. maj. Dette blev gennemgået og kommenteret af 

institutlederen.  

I den samlede institutøkonomi indgår også lønninger til alle ansatte samt alle indtægter/udgifter til 

eksterne bevillinger m.v. 

 

6. Eventuelt 

 Pia gav en kort redegørelse for sit arbejde på iNANO.  

 Nikolaj Zinner nævnte den verserende sag omkring ledelsens oplæg til retningslinjer for 

afholdelse af Fredagsbarer. Ruth gav et kort referat af det ST møde om Fredagsbarer, som netop 

var blevet afholdt, hvor ledelsens oplæg blev drøftet med bestyrelserne i Fredagsbarerne samt 

repræsentanter fra institutternes ledelse. Høringsperioden udløber den 10. juni, hvorefter de 

nye retningslinjer for Fredagsbarer vil blive vedtaget. Specielt forslaget om nedsatte 

åbningstider vakte stor modstand blandt de studerende ved mødet.  

 

 

Mødet sluttede kl. 11.00  

 

Lars Andersen/John Kapstadt 


