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REFERAT AF MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET 

ved Institut for Fysik og Astronomi den 8. juni 2015 kl. 9.00 

 

Til stede:  

A-siden:  Lars Andersen, (formand), Hans Fynbo, Brian Juelsgaard. 

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

Referent:  Ruth Laursen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

 Dagsorden godkendt  

 

2. Meddelelser fra institutleder. 

 I ST er der fokus på tværfaglige programmer: Grand Challenges og Growth Technologies, hvor der 
kan søges penge indenfor emner som: energi, fødevarer, helbred, aldring, transport, landbrug, vand 
og datasikkerhed.   

 ST er i gang med at formalisere rammerne omkring erhvervsudvalg og forskningsudvalg. 

 Den 9. juni afholder AU´s  ledelse et seminar på Sandbjerg, hvor internationalisering og rekruttering 
skal drøftes. 

 Som en opfølgning på problemanalysen er det besluttet at STs organisering ændres hvilket betyder  
nedskæringer i Kommunikation og Forskning og Talent, som også udmeldt i dekanatets nyhedsbrev. 

 ISA har tegnet en kontrak med ESS (European Spallation Source) om et nyt projekt hvor IFA skal 
bygge og konstruere en del af udstyret. 

 Ligeledes pågår drøftelser med Institut for Kemi om et projekt: Heimdal. Også dette projekt vil i givet 
fald betyde arbejde for værksterne. 

 I efteråret 2015 afholdes MUS samtaler på instituttet. De vil foregå efter samme koncept som 
tidligere: TAP lederne holder MUS med deres respektive grupper, Institutlederen holder MUS med 
Institutledelsen samt TAP lederne og postdocs, der har været ansat i længere tid. Alle VIP-er fordeles 
til VIP medlemmerne i Institutledelsen, som holder MUS med dem.  

 IFA har søgt af puljen til infrastrukturprojekter  som: SONG, ASTRID2, CERN og Nanoline. 

 I øjeblikket arbejdes på at finde kandidater til at søge et Niels Bohr professorat. 

 Uddannelsesudvalget er i gang med en evaluering af fysikuddannelsen. 

 

 

3. Afsluttede lønforhandlinger 

Institutlederen har afsluttet årets lønforhandlinger, som denne gang var for både 2014 og 2015.  
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Der er tildelt lokalløn til såvel medarbejdere, der har søgt som til medarbejdere, der er indstillet af deres 

nærmeste leder samt medarbejdere som  institutlederen har indstillet. Såvel tillidsmænd som HR 

partner har deltaget i møderne. 

4. Økonomi 

Til mødet blev omdelt driftsbudget samt Forecast2, som blev gennemgået af institutlederen. I 2015 er 
økonomien god, hvilket giver institutlederen et råderum til at støtte initiativer af forskellig art i huset. 

 
5. Renoveringer 

Renovering af bygning 1522  er i fuld gang, og den forventes færdiggjort sidst i september. Herefter 

påbegyndes renovering af 1520-6, hvor medarbejderne i renoveringsperioden flytter ned i 1520-1. 

 

 

6. Strategiarbejdet 

Dekanen har bedt alle institutter om at udarbejde strategiplaner, som skal være færdiggjort i løbet af 

efteråret 2015.  Strategierne skal indeholde såvel målsætning som visioner. Instituttets arbejde blev 

skudt i gang ved VIP seminaret på Vejle Fjord i marts og efterfølgende møde i maj måned.  Der var 

udnævnt co-editors for de forskellige emner, og institutlederen opfordrede LSU til at spille ind med 

forslag til strategiplanen vedrørende:  værdier, kultur,  medinddragelse, samarbejde og 

internationalisering. 

 

 

7. Eventuelt 

 Andrew Hilliard refererede fra postdoc sessionen i Vejle Fjord mødet, hvor 23 postdoc havde 
deltaget. 

 Han udtrykte ønske om, at der kunne etableres en ”gruppe mailingliste”. Ruth havde forslag til en 
løsning for Andrew, som i øvrigt blev afprøvet umiddelbart efter mødet. 

 Andrew foreslog at deltagelse i postdoc sessionen skulle være frivillig og ligeledes at der blev aftalt 
hvad der fremover skal foregå på dansk og engelsk. 

 Han udtrykte også ønsket om at flere postdoc kunne deltage i værkstedskurser, som kun afholdes en´ 
gang årligt.  

 Andrew nævnte ligeledes at det er en stor ulempe for postdocs at Willum fonden har ændret 
reglerne således at det kun er fastansatte, der kan søge midler. 

 

 

Mødet sluttede kl. 10.40 

Lars Andersen/John Kapstadt 


