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Ad 1. Opfølgning 

Søren Bom Nielsen oplyste, at han de næste 2 uger har seniorsamtaler med 

VIP- og TAP-personale.  

 

Mads Faurschou Knudsen oplyste, at man i laboratorieudvalget har drøf-

tet de store omkostninger forbundet med vedligeholdelse af fx XRF-udstyret. 

Det er blevet forslået, at Charlotte Rasmussen får en samlet pulje til vedlige-

holdelse af apparatur. I forbindelse med fortsat vedligeholdelse det enkelte 

apparat skal det tages med i overvejelserne, i hvor stor udstrækning apparatet 

udnyttes. I nogle tilfælde har udgifterne været så store, at analyserne ville ha-

ve kunnet laves billigere ud i byen. Det skal selvfølgelig også med i overvejel-

serne, at nogle analyser kan være så specielle, at de ikke kan laves andres ste-

der.  

 

Ad 2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 3. Økonomi 

Søren Bom Nielsen oplyste, at han den 8. november sammen med Jens-Jakob 

Laustsen og Sanne Dolmer har møde med dekanen om budget 2013. I den 
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forbindelse forberedes en plan for udskiftning af biler. Da der i øjeblikket 

verserer en retssag mellem DTU og Skat om betaling af registreringsafgift, vil 

der ikke blive tale om at købe ny bil, før der er faldet en afgørelse i sagen. Der-

imod er han indstillet på i 2013 at indkøbe elektroniske kørebøger (éngangs-

udgift 3.500 kr. + en årlig udgift på 1.500 kr.). 

 

Der var desuden enighed om det rimelige i, at der i budgetterne fra og med 

2013 afsættes et årligt dispositionsbeløb til bl.a. værksteder og laboratori-

er. Søren B. Nielsen pointerede at dette beløb afhænger af de indtægter der 

genereres i laboratorier og værksteder, fordi instituttets basismidler er under 

permanent pres.  

 

Med hensyn til den øjeblikkelige økonomiske status oplyste Søren Bom 

Nielsen, at en sådan på grund af de netop skete omlægninger tidligst vil kun-

ne foreligge medio november 2012. Derimod er der udarbejdet en oversigt 

over eksterne midler for 2012 (nogle af bevillingerne/aftalerne løber dog 

over flere år). De netop modtagne bevillinger fra FNU m.v. til først fremgå af 

2013-tallene. På forespørgsel oplyste han, at først i den nye økonomimodel vil 

instituttet få del i overheadbeløbene fratrukket et bidrag til fakultetets fæl-

les kasse. I øvrigt kunne han oplyse, at Esben Auken i samarbejde med Kurt 

Sørensen, SkyTem, netop har indgået en aftale om at flyve hydrogeofysik på et 

antal typelokaliteter i Indien. 

 

Ad 4. Personale 

Troels Norvin Vilhelmsen er i perioden 1. oktober 2012 – 30. november 2014 

ansat som postdoc af lønnet af eksterne midler.  

 

Ad 5. Omflytning i 1670-komplekset 

Søren Bom Nielsen skitserede kort årsagen til ønsket om omflytninger samt 

det forslag, der var blevet præsenteret på Fællesmødet. Han kunne oplyse, at 

der er modtaget nogle gode og konstruktive kommentarer. På forespørgsel 

oplyste han, at bevillingen fra Grundforskningsfonden af et Niels Bohs pro-

fessorat forudsætter, at gruppen placeres i et samlet miljø. Derfor foreslås 

gruppen af VIPer, postdocer og gæster anbragt på 3. etage bygning 1672. Pla-

ceringen af de ph.d.-studerende i 1. etage bygning 1671 har en række fordele 

som for eksempel at bringe dem tættere på de øvrige ansatte. Desuden var et 

punkt i den psykiske APV 2009, at de ph.d.-studerende følte sig ensomme.  

Spørgsmålet om kontorplads til Emeriti blev også kort berørt, og der var 

enighed om, at kontorplads til de ansatte i givet fald må prioriteres højere end 

til Emeriti. De ansatte må desuden belave sig på, at eventuelle fremtidige cen-

tre igen vil give anledning til interne omflytninger. Spørgsmålet om, hvorle-

des sådanne centre i fremtiden skal integreres i instituttet, bliver genstand for 

en drøftelse i Institutforum d. 2. november 2012. 
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Søren Bom Nielsen drøfter flytteplanerne med de involverede parter, hvoref-

ter han tager en beslutning, som vil blive præsenterer på et fællesmøde i no-

vember. 

 

Ad 6. Høring af rapport om sammenlignelige vilkår 

Søren Bom Nielsen redegjorde for baggrunden for rapporten. Dansk Magi-

sterforening havde udarbejdet en rapport om konsekvenserne af fusionerin-

gen mellem det ’gamle’ Aarhus Universitet (8000C) og de berørte sektor-

forskningsinstitutioner, hvor især ansatte i sektorforskningen havde været 

bekymrede. På denne baggrund havde dekanen nedsat et udvalg, som har haft 

mulighed for at trække oplysninger fra alle de involverede parter. Nogle myter 

er blevet aflivet, bl.a. at 8000C har mere tid til forskning, idet der er forskelle 

i, hvad ansatte bruger deres tid til: fx vejledning af studerende/rådgivning. 

Sektorforskerne skal selv søge midler til delvis dækning af egen løn, hvilket 

ikke i så stor udstrækning har været sædvanen for 8000C. Denne praksis 

formodes at ville ændre sig med den nye økonomimodel, hvor bevillinger til 

egen løn vil tilfalde instituttet og ikke fakultetet. Nogle af de i rapporten påpe-

gede problemer imødegås med to udvalg nedsat af dekanen, som drøfter hen-

holdsvis 1) kriterier for fastansættelse og 2) planlægning af karriereforløb. 

Mads Faurschou Knudsen var glad for, at der tages hul på problemerne med 

de få faste stillinger og de lange karriereveje på det gamle NAT. Desuden ud-

trykt han tilfredshed med, at instituttet i forholdet mellem fast og temporært 

ansatte VIP’er ikke afviger væsentligt fra gennemsnittet.  

Søren Bom Nielsen udarbejder et positivt høringssvar efter mødet i Institutfo-

rum: god rapport, myter aflivet, planer for karriereforløb.  

 

Ad 7. Meddelelser 

Julefrokost finder sted fredag den 14. december 2012 med fælles optakt i au-

ditoriet kl. 12.15 og efterfølgende spisning kl. ca. 14. Det afgående udvalg fin-

der selv de nye medlemmer.  

 

Ad 8. Eventuelt 

Det planlagte kursus for LSU-medlemmer var blevet aflyst, og Margrethe 

Poulsen (ST-HR) lovede at finde en ny dato. Kurset holdes sammen med et el-

ler flere andre institutter. Rækkefølgen af kurserne er LSU – FSU og til sidste 

HSU. 

 

Næste møde holdes den 20. november 2012. 


