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Møde tirsdag den 31. maj 2022 kl. 14:00 – 15:43  
Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) 
Møde i mødelokale 5, 1872-547 
Tilstede:  
Birgitta R. Knudsen (BRK), Bo Thomsen (BT), Dorte Dahlsgaard Thomsen (DDT), HR-
partner, Erik Østergaard Jensen (EØJ), Inge Danielsen (ID), Lene Pedersen (LP), 
Lisbeth Heilesen (LH), Mette Hoffmann Asmussen (MHA), Pia Møller Martensen 
(PMM), Rikke Mie Rahbek (RMR) og Torben Heick Jensen (THJ) stedfortræder for FSP. 
Referent: Dorte Abildskov (DA). 
 
Ikke tilstede: Finn Skou Pedersen (FSP), Jeanet Krogsgaard Lunde (JKJ), Kristian Graf 
(KG)  
 
 
 
 
 

Referat 
 
 
1. juni 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Punkt Referat Opfølgning 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 
 

 

2 Opfølgning iht. to-do-listen fra seneste mødereferat 
Afvent til senere. 
 

 

3 Meddelelser 
Orientering v/Erik Østergaard Jensen 

- Der bliver på fakultetet arbejdet på en ny økonomimodel, som skal 
være klar inden sommerferien.  

- Instituttet har på det seneste fået en del store bevilliger, hvilket er 
glædeligt. 
  

Orientering fra FSU v/Birgitta R. Knudsen 
- På FSU-mødet i begyndelsen af april blev der talt om 

Ukraine/Rusland/Belarus problematikken, hvor Dekanen 
bemærkede, at Uddannelses- og forskningsministeren har meddelt, 
at Universiteterne bør stoppe det institutionelle samarbejde 
mellem danske universiteter og universiteter i Rusland og Belarus. 
Dog kan den enkelte forsker godt have et samarbejde med den 
enkelte forsker i Rusland/Belarus. 

- Det gennemgående på hele fakultetet er et højt stressniveau. 
 
Man kan orientere sig i nedenstående referater: 
 
Link til FSU-referater: 
https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-
naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/ 
 
 

 
 

https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/
https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/
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4. Personale 
Rekruttering  

- Der er startet en ny tenure track, Julián Valero Moreno, som 
arbejder ved iNano. 

- Via Young Investigator har vi fået to nye medarbejdere, Alex Garmin 
i Planteområdet og Xavier Bofill-De Ros i Neuro/RNA-området. 
Disse har hver fået bevillinger på 10 mio. kr. og starter hhv. i 
efteråret 2022 og begyndelsen af 2023. 

- Professor Daan van Aalten er nu ankommet til instituttet. 
- Der vil ikke være flere rekrutteringer inden 2024. 
- Gamle Dandrite gruppeledere sidder stadig på Institut for 

Biomedicin. 
- Anne Færch, som er ansat som videnskabelig koordinater ved MBG 

starter fuldtids fra juni 2022. 
- Der blev rejst spørgsmål vedr. opvask i kantinen. De næste tre uger 

kører som prøve samtidig med at der ikke rengøres/opryddes i 
køkkenerne på de forskellige etager. Når de tre uger er ovre tages 
der stilling til det videre forløb. 

 

 

5. Økonomi 
 
MBG Budget ØR2 – 22.05.2022 (bilag 1a, 1b og 1c) 

- Budgettet for i år ligger på -1,5 mio. kr., hvilket er vores mål. 
- I 2023 ligger budgettet på næsten det samme. 2024 og 2025 ville 

give et mindre overskud, hvis ikke vores uddannelser var blevet 
dimensioneret.  Indtil nu har vi optaget flg. studerende: 75 mol biol 
og 50 mol med, men pga. dimensioneringen skal vi ned på 64 mol 
biol og 36 mol med, i alt 100 studerende. Dette vil medføre et fald i 
uddannelsesindtægter, som kan resultere i et underskud i 2025 på 3 
MKr. ID og EØJ skal til møde på Fakultetet i næste uge vedr. 
økonomi og diskutere konsekvenserne af dimensioneringen 

- Pga. økonomi overvejes det at der fremadrettet ikke vil være muligt 
for ph.d.-studerende uden fakultets medfinansiering at bliver 
optaget på MBG.  

 
Halvårlig oversigt over givne kompetencemidler (bilag 2) første halvår 
2022 

- 60.000 kr. er afsat årligt, men det udnyttes ikke optimalt. 
Dette halvår er 21.300 kr. blevet brugt. 

 

 

6. APV (bilag 3) - Psykisk 
- EØJ gennemgik APV’en med bemærkninger fra mødedeltagerne.  
- Der blev talt om evt. mindre uformelle steder ikke langt fra 

laboratorierne f.eks. på reposerne eller møderummene, hvor man 
f.eks. kan mødes uformelt til en kop kaffe i kortere tid. 

- EØJ foreslog, at to møderum kan bookes til mindre møder mellem 
kl. 10-11 til en omgang uformel kaffe. 
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- Der er problemer med elforsyningen til bygningskompleks 1870. 
EØJ kunne fortælle, at der er ved at blive etableret flere faser. 

 
- EØJ foreslog, at medlemmerne i LSU-udvalget læser MBG-APV’en 

igennem og sammenligner med LH’s sammenskrivning. Evt. 
kommentarer sendes inden for en uge til LH, som så sammenskriver 
eventuelle kommentarer. 

 
7. Bygningsmæssige anliggender 

Status – MBG-Universitetsbyen 
- Der er en lang liste over fejler/mangler, men vi giver den lige et par 

måneder, så er listen forhåbentligt blevet kortere. 
 
Kontorsituationen 

- EØJ har tjekket samtlige kontorer. Der er plads til flere kontorborde, 
men der er ingen plads til sofaer, i stedet skal der indsættes 
kontorborde. 

- Afventer tilbagemeldinger vedr. hvem der sidder hvor, som 
gruppelederne vender tilbage med. Hermed kan kontorerne bruges 
optimalt. 

- Specialestudierne kan i fremtiden ikke tilgå fællesdrevet fra en 
privat bærbar, hvorfor bliver de nødt til at have en arbejdsplads på 
MBG. 

- Der er intet nyt omkring den radioaktive kælder. Regionen har de 
sidste 4 år arbejdet på at få den radioaktive beton fra cyklotronen   
fjernet, men det er meget omstændeligt. EØJ rykker 
Forskningsfonden for oplysninger. 
 

 

8. Trivsel og samarbejde 
Strategier til håndtering af stress blandt gruppeledere.  
 

 

9. Arbejdsmiljøanliggender 
Er berørt under øvrige punkter. 
 

 

10. Kommende punkter til LSU-møder 
Punkter sendes løbende til DA. 
 
Slettes fremover fra dagsorden. Punkter til dagsordenen meldes ind til 
formanden eller næstformanden. 
 

 

11. Eventuelt. 
Intet at bemærke. 
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To-do-liste: 
 

Opgave Opfølgningsstatus Ansvar 
Back up systemer ved sygdom blandt 
studerende - 
Charlotte Rohde Knudsen 

  
EØJ - afvent 
 
 

 
 

 Med venlig hilsen 
 

Erik Østergaard Jensen Birgitta Knudsen 
Formand Næstformand 
 


