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DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS 
AARHUS UNIVERSITY 

MBG Ledelsesmøde – Referat 
Møde mandag den 13. juni 2022 kl. 13:00 – 14:30 
Mødelokale 5 - 1872-547  
 

Til stede: 
Birgitta R. Knudsen (BRK); Charlotte Rohde Knudsen (CRK); Christian Kroun Damgaard (CKD); Erik 
Østergaard Jensen (EØJ); Ernst-Martin Füchtbauer (EMF) 13.00-14:15; Esben Skipper Sørensen (ESS); 
Gregers Rom Andersen (GRA); Inge Danielsen (ID); Magdalena Janina Laska (MJL); Stig Uggerhøj Andersen 
(SUA); Torben Heick Jensen (THJ); Dorte Abildskov (DA, referent).  
 
Fraværende:  
Poul Nissen (PN). 
 

 

Dagsorden Referat Follow-up 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen godkendtes. 
 

 

2.  
 

Godkendelse af referat fra sidste møde  
Bilag 1a + 1b: Referatet fra sidste møde den 10. maj 2022  
Referatet godkendtes. 
 

 

3.  Økonomistatus 

 EØJ gennemgik budgettet. Da tre VIP-stillinger er strøget af 2023 
budgettet, sparer vi her 2,2 mio. kr. Derudover har vi tre medarbejdere, 
som går på pension i løbet af de næste par år. Her er der ikke lagt nye 
stillinger ind i budgettet. 

 Efter et gruppeledermøde, hvor vi taler om ph.d-medfinansiering, kan 
det måske vedtages at man ikke kan optages som ph.d.-studerende, 
såfremt man ikke har medfinansiering. 

 Da der kommer til at mangle undervisere, hvis ph.d.-studerende skal 
undervise mindre, blev det foreslået, at postdocs måske kunne 
varetage noget af undervisningen evt. også af bachelorstuderende. 
 

 
 
 
 

4. Status på den nye økonomimodel 

 Det forventes, at den nye økonomimodelbliver vedtaget inden 

sommerferien. 

 
 

5. Officiel åbning af MBG’s nye bygninger i august 2022 

 EØJ har bedt dekanen invitere Ida Auken og Stinus Lindgreen. Stinus har 

svaret positivt tilbage til den officielle åbning af MBG sidst i august. Til 

den tid vil gennemgangen under Nørrebrogade mellem 

Universitetsbyen og Universitatscampus forhåbentlig være åben. Til 
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åbningen kan vi i MBG auditoriet være 150 personer. Derudover kan 

der være folk på reposerne. Udover folketingsmedlemmer deltager 

formodentlig også borgmesteren og regionsrådsformanden. Der vil 

være servering alle steder, også i foyer og kantine. Desuden vil der 

være site visits. EØJ nedsætter en planlægningsgruppe og går videre 

med forberedelserne. Grundet tidspres er åbningen efterfølgende 

skubbet til et senere tidspunkt. 

 

6. Ansættelse af laborantpraktikanter 

 EØJ orienterede om, at institutterne fremadrettet selv skal betale de 
fulde udgifter til laborantpraktikanter og elever. Indtil nu har vi fået 
omkring 100.000 kr. fra fakultetet pr. praktikant/elev pr. år. Det blev 
besluttet, at instituttet afsætter 200.000 kr. pr. år til to 
praktikanter/elever. Grupperne betaler selv de resterende  
omkostninger forbundet med ansættelse af praktikanter/elever.  

 ID spørger Anni Christensen vedr. deadline for opslag og undersøger 
ønsker til praktikanter/elever i grupperne.  

 

 

7. Eventuelt 

 EØJ forsøger at få status på bygningsudbedringer. Der er bl.a. 
problemer med el (samme fase bruges i flere rum, ej godt).   

 Man opfordres til at skrive til NT-BygOest.bygningsservice@au.dk, når 
man har arbejdsopgaver til ST-BYG.  

 EØJ har bedt gruppeledere give besked om, hvem der sidder hvor, for 
at få et overblik overkontorsituationen. Den endelige oversigt skal 
ajourføres, når folk rejser, og når der kommer nye til. 

 BRK gjorde opmærksom på, at man som bachelor- og speciale-
studerende ikke kan benytte sig af elektroniske labbøger, da de ikke har 
adgang til AU’s VPN. det kan være en mulighed at tilbyde 
bachelorstuderende kontorplads i undervisningslokalerne, når 
semesterundervisningen er ovre, da de så kan tilgå VPN på deres deres 
egen pc. EØJ orienterede om, at undervisningslokalerne er ledige fra ca. 
1. juni til ultimo august, hvor de bachelorstuderende evt. ville kunne 
benytte sig af undervisningslokalerne. 

 SUA gjorde opmærksom på, at der mangler sociale aktiviteter på 
reposerne. F.eks. bordfodbold og elektronisk dart. Der var enighed om, 
at det vil være positivt med mere liv og aktivitet i fællesområderne. 
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