DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
AARHUS UNIVERSITY

MBG Ledelsesmøde – Referat

Møde onsdag den 6. april 2022 kl. 13:00 – 14:15
Møderum 1870-816 Faculty Club
Til stede:
Christian Kroun Damgaard (CKD); Erik Østergaard Jensen (EØJ); Gregers Rom Andersen (GRA); Inge
Danielsen (ID); Lotte Bjergbæk (LB) (stedfortræder for BRK og ESS); Magdalena Janina Laska (MJL); Stig
Uggerhøj Andersen (SUA). Dorte Abildskov (DA, referent).
Fraværende:
Birgitte R. Knudsen (BRK); Charlotte Rohde Knudsen (CRK); Ernst-Martin Füchtbauer (EMF); Esben Skipper
Sørensen (ESS); Poul Nissen (PN); Torben Heick Jense (THJ).
Dagsorden Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes.
2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Bilag 1: Referatet fra sidste møde den 7. februar 2022.
Referatet godkendtes.

3.

Økonomistatus ØR1
Bilag 2: Resultat 2021
EØJ gennemgik resultatet. Vi ender i balance til trods for at der var lagt 3 mio. til
side til flytteomkostninger.
Budget 2022: Vi har fået lov til at gå ud af 2022 med et underskud på 1,7 mio.,
men det bliver nok i stedet 2,5 mio. Dvs. at der bliver er yderligere underskud på
800.000 kr. Med diverse tiltag kan vi alligevel nærme os en balance på -1,7 mio.
Budget 2023: Her er underskuddet øget til 8,3 mio.
De tre årsager til at balancen er skredet er:
1. En aftale om indtægtsdækket virksomhed er sat i bero og dermed mister
instittuttet den afledte overhead
2. Overhead fra eksterne midler falder med et par mio., da flere og flere af vores
eksterne bevillinger er uden væsentligt overhead, hvilket betyder at
overheadindtægten bliver lavere.
3. Undervisningsaftale med HEALTH vedrørende Molekylærmedicin
uddannelsen, hvor vi betaler for det bidrag HEALTH leverer til uddannelsen,
herunder projekter på bacheloren og kandidaten. Denne udgift er er steget, da
HEALTH vejleder flere og flere af vores specialestuderende.
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Der ligger 3 stillinger i 2023, på 2,2 mio., som kan tages ud af budgettet. Vi
forventer at øge vores indækning på ca. 1,5 mio. 2022 – 2023. Disse forhold vil
forbedre situationen.
Frem til 2023 vil der være en nedgang fra 130 til 90 i optag af studerende pga.
dimensionering, hvilket også påvirker 2023 budgettet
Der bliver arbejdet på en ny model på ph.d.-området. I øjeblikket betaler vi 8
mio. til en fælles ph.d.-pulje ved GSNS (Graduate School of Natural Sciences),
men får ikke medfinansiering til alle vores ph.d.-studerende. Differencen mellem
det, vi betaler, og det vi får tilbage, er for stor. Hvis vi udelukkende optager
ph.d.-studerende, som har medfinansiering, kan vi spare en del. Vejlederne kan
evt. gøre en større indsats, så man får flere ph.d.-studerende med
medfinansiering.
På næste Ledelsesmøde tager vi det op vedr. medfinansiering af ph.d.studerende.
EØJ har møde 25. april med Dekanen vedr. budget ØR1
4.

Diskussion af rekrutteringsplan
Bilag 3: Referat fra MBG Forskningsudvalgsmøde den 24. august 2021.
I løbet af det næste år går tre personer på pension. Dette er allerede lagt ind i
budgettet. Derudover vil der indenfor de næste fire år nok være 5-6 yderligere,
som går på pension. Derfor skal der slås tre professorater op med åben kald over
de næste 5 år.
I Forskningsudvalget har vi diskutterede mangel på undervisere til uddannelsen i
Molekylærmedicin, men det er også vigtigt med undervisere, som kan dække
bacheloruddannelsen i Molekylærbiologi.
Det var enighed om at lave en rekrutteringplan bestående af 6 tenure track
adjunkt/lektor stillinger og 3 professorat promoveringsstillinger frem til 2027

5.

Follow-up fra Sandbjerg mødet
Det var et intenst møde, men måden at arbejde på fungerede godt.
Mødet mundede bl.a. ud i, at EØJ fik en liste over ønsker til deling af udstyr og til
fælles corefaciliteter. Der kom også mange input til uddannelsesområdet, hvor vi
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skal arbejde på at håndtere konsekvenserne af dimensioneringen, herunder
overveje og vi skal lave en fælles bachelor indgang for kandidatuddannelserne i
molekylærbiologi, molekylærmedicin og bioinformatik
Det blev nævnt, at i fremtiden ville det være fint at datoen for Sandbjerg møder
meldes ud op til 6 mdr. før møderne afholdes. Endvidere blev det også nævnt, at
der skal lægges mere luft ind på de næste Sandbjerg møder.
EØJ sender referat fra Sandbjerg mødet ud til alle.
6.

Information om den officielle åbning af MBG i Universitetsbyen
•

7.

Eventuelt
•

•
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Der arbejdes på en officiel åbning af MBG i Universitetsbyen i slutningen
af august. Der er flere ideer til, hvem man kunne få til at ’åbne’
instituttet.

SUA søger en studentermedhjælper til at arbejde i laboratoriet. ID gjorde
opmærksom på, at der er kommet nye retningslinjer for ansættelse af
studentermedhjælpere. Retningslinjerne blev fremsendt til
ledelsesgruppen efter mødet.
Orientering fra EØJ:
1. Næsten alle lønforhandlinger er færdigforhandletden.
2. Nordre tunnel under Nørrebrogade fra Universitetsbyen til
Campus bliver færdig omkring sommer.

