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Referat 

1. Organisering af laboratorieudvalg i fremtiden  

 

a. Der oprettes et nyt laboratorieudvalg. Både SBN og flere øvrige 
deltagerne udtrykte et sådant behov.  
Som udgangspunkt fortsætter medlemmerne i det tidligere udvalg, 
det samme gør formanden. Hvis en/flere ønsker udskiftning, må 
laboratorieudvalget sammen finde en der cirka repræsenterer ved-
kommendes laboratoriebehov. Efter mødet er det aftalt, at CHS af-
løses af BVO.  
 

Udvalget for lab. og værksted består fremover af  
- Søren Munch Kristiansen (formand)  
- Thomas Ulrich 
- Mads Faurschou Knudsen 
- Bent Vad Odgaard 
- Nicolaj Krogh Larsen.  
 
 

b.  Flere gav udtryk for at VIP’erne foretrækker at betale pr. analyse i 
stedet for det noget mere løse som en ”lønmåned”. Det nye 
lab.udvalg skal (igen) forsøge at finde den optimale måde så alle 
kan styre det, på trods af AU økonomisystem 
 

 

c.   Det nye lab.udvalg skal – sammen med institutledelsen – finde den 
bedste model for at visse grupperinger skal kunne ses som decen-
trale/selvstændige grupper, der samlet aftaler økonomi med insti-
tutlederen. Dette skal være færdigt samtidig med plan for mission, 
vision etc., dvs. før sommerferien, så det kan stå eksplicit heri.   
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d.  Det var for flere vigtigt at understrege at økonomi ind og ud af lab. 
skal blive endnu mere transparent end den er nu. Der var enighed 
om at det i fremtiden nok mere er en opgave for institutledelsen 
end for lab.udvalget, så afgrænsningen skal koordineres mellem 
dem, men da der er flere personoverlap, er det nok ikke noget pro-
blem.  
 
 

2. Orientering om økonomi i fht. laboratorierne:  

SBN gav et overblik over hvilke forventninger han havde til indtjening i labo-

ratorierne. 

 

 
3. Arbejdsbelastning for laboranter 

Konklusionen på drøftelserne vedr. behovet for flere hænder i lab. var - 
især set i lyset af de nye behov der opstår i Niels Bohr gruppen - at 
SBN ikke var afvisende overfor ideen om at gå op til de ca. 5,5 årsværk 
igen, f.eks. fra 2016. SBN understregede at en personaleøgning på la-
borantsiden afhænger af om der er projektøkonomi til at bidrage til fi-
nansieringen ud over den økonomi der for nuværende erlægges i labo-
ratorierne gennem betaling af analyser og inddækning af lønmåneder. 
Charlotte og SBN vil sammen med instituttets controller Susanne, se på 
sagen og snarest komme frem til en afklaring vedr. personaledelen og 
den økonomiske side af sagen.  
 

SMK indkalder det ny laboratorieudvalg til en drøftelse om punkterne 1b  
og 1c.  

 

 


