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Godkendt og udsendt den 3. april 2013.  

REFERAT

1. Opfølgning 

Søren Bom Nielsen har givet mundtlig tilbagemelding på høringen vedrørende varige 

ansættelser. Dette resulterede i en opblødning af kravet om langvarige postdoc-

ophold i udlandet.   

 

Der er sendt skriftligt svar på høring om MUS-koncept. Ønsket om et web-baseret sy-

stem i lighed med det, der hidtil har været anvendt på instituttet, blev fremhævet. 

 

Arbejdsgruppen vedrørende universitetets personalepolitik har holdt sit første møde.  

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden  

Referat fra det sidste møde godkendtes, idet der dog ikke var givet tilsagn om læse-

pladser til de studerende i det nye kantinelokale. Dagsorden godkendtes. 

 

3. Økonomi 

Søren Bom Nielsen oplyste, at finansår 2012 er afsluttet, men at der endnu ikke fore-

ligger et slutresultat. Der er heller ikke siden sidste noget nyt med hensyn til budget 

2013.  Dog vil han i forbindelse med Fore Cast 1 (FC1) søge at få en afklaring på, hvor 

de ikke-budgetterede midler fra 2012 (bl.a. indtægter fra indtægtsdækket virksom-

hed) er blevet af. Det blev drøftet, at laboratorier og værksteder bør tildeles et mindre 

rådighedsbeløb. 

 

Der er aftalt et møde med Økonomicenter Science (Niels Damgaard Hansen, Sanne 

Olofsen Dolmer og Jens-Jakob Laustsen), Forskningsstøtteenheden (John Westen-

see) samt enkelte af instituttets medarbejder, hvor der vil blive orienteret om, hvilke 

muligheder instituttet har for at sikre sig dækning af driftsudgifter i forbindelse med 

eksterne bevillinger. Efterfølgende vil der blive afholdt et fællesmøde for alle VIP.  

 

Mads Faurschou Knudsen udtrykte forundring over, at det ikke kan lade sig gøre at få 

en nærmere specifikation af de enkelte budgetposter. Søren B. Nielsen var enig heri 

og bemærkede, at dette havde været temmelig forstyrrende i budgetlægningsfasen. 
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Fakultetet har meddelt, at det økonomiske ansvar for ph.d.-forløb frem over påhvi-

ler institutterne. Dette betyder, at alle indtægter (inkl. 80.000 kr. tuition) overføres 

til instituttet, som herefter afholder løn. Meromkostninger i forbindelse med barsel 

og sygdom påhviler også instituttet. Det er derfor nødvendigt at sikre en buffer til at 

afholde den type udgifter. Hvert år betales 30.000 kr. pr. phd til GSST til dækning af 

phd-relatedere udgifter (fx generiske kurser og omkostninger i forbindelse med be-

dømmelser). De resterende 50.000 kr. tuition pr. år tilfalder instituttet til almindeli-

ge drift. Direkte driftsudgifter i forbindelse med ph.d.-studiet (tidssvarende IT-

udstyr, rejser, analyser etc) afholdes fortsat af det eksterne projekt. Ovenstående gæl-

der phd-studerende med en kandidatgrad. For studerende uden en kandidatgrad er 

tallene halvt så store. 

 

 

4.  Personale 

Esben Auken er blevet tilbudt ansættelse som professor mso i perioden 1. marts 

2013 – 28. februar 2018. Joseph Doetsch er ansat som postdoc i perioden 1. april 

2013 – 31. marts 2014 (aflønnet af eksterne midler). Laborant Bente Rasmussen er 

pr. 1. februar 2013 overgået til 32 timer ugentlig. Morten Knudsen er i perioden 1. 

marts – 31. maj 2013 ansat som håndværker (akutjob).  

 

Søren Bom Nielsen meddelte, at der til stillingen i sedimentgeologi har været ind-

kaldt 3 personer til samtale. Skønt dygtige hver for sig havde ingen af dem den rette 

profil. Stillingen opslås nu på professorniveau, hvor der menes at være egnede kandi-

dater. Besættelse af professoratet i palæoklima er langt fremme. Mærsk professoratet 

er opslået. Stillingen i metamorf petrologi/strukturgeologi er under opslag. Opslag af 

en AC-TAP stilling i forbindelse med Niels Bohr professoratet udskydes til tidsplanen 

for indretning af renrum ligger fast. 

 

5. Lønforhandling 2013 (herunder lønkriterier) 

Mads Faurschou Knudsen oplyste, at dekanen havde foreslået, at der ikke finder løn-

forhandling sted i 2013. Forslaget blev afvist af TR kredsen, og lokallønsprocessen 

kører derfor som planlagt. Ansøgningsperioden nligger i første halvdel af april. 

 

Undervejs i processen vil Søren Bom Nielsen kontakte tillidsrepræsentanterne, men 

oplyste, at der formentlig kun er meget begrænsede muligheder for lønforbedringer i 

år.  

 

6. Ombygning, intern flytning 

Der er netop kommet detaljerede planer over alle rum, der berøres af laboratorieom-

bygningerne, og Søren Bom Nielsen kunne oplyse, at de interne flytninger er i fuld 

gang. Atomabsorptionsspektrofotometeret skal flyttes snarest. Ringshearen skal flyt-

tes. 2 emeriti skal flyttes til det kontor, som Søren Bo Andersen i øjeblikket dispone-

rer over. Der arbejde i øjeblikket på indretning af forrum og køkken i forbindelse med 
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den nye personalekantine, hvor der også bliver mulighed for indretning af sofagrup-

pe. 

 

Elektronikværkstedet vil være i stand til at gennemføre flytning til nyt lokale på et par 

dage, når der gives grønt lys.  

 

7.  Meddelelser 

Søren Bom Nielsen redegjorde for forløbet af den Psykiske APV. Et fælles møde mel-

lem samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg efterfulgtes af et fællesmøde, hvor der 

blev nedsat arbejdsgrupper til forberedelse af handlingsplaner. De to udvalg bearbej-

der gruppernes indspil og udarbejder handlingsplaner, som præsenteres på et fæl-

lesmøde før den endelige offentliggørelse i begyndelsen af maj.  

 

Lejemålet for Mønsted Feltstation opsiges (formentlig pr. 1. april 2013). Da der er 6 

måneders opsigelse, vil lokalerne fortsat kunne bruges sommeren over. Alt ikke fast 

inventar vil kunne hentes og bruges i fx personalekantinen og Feltstationen i Klim. 

 

Herefter er der indgået aftale om brug af biologernes feltstation i Rønbjerg. Der skul-

le ikke være tale om sammenfald af aktiviteter. 

 

8. Eventuelt 

Næste møde forventes afholdt i maj-juni. 


