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Samarbejdsudvalgsmøde 

 

Til stede: A-siden: Søren Bom Nielsen. B-siden: Mette Dybdahl, Tage Rom-

lund Nielsen, Bente Rasmussen, Kirsten Rosendal, Marit-Solveig Seidenkrantz 

og Aase Søren sen. 

Fraværende: A-siden: Niels Balling 

 

Godkendt og udsendt den 8. februar 2012. 

REFERAT

 

Søren Bom Nielsen beklagede det korte varsel, hvormed mødet var blevet 

indkaldt. 

 
1. Referat af sidste møde 

Godkendt og udsendt den 27.10.2011. 

 
2. Meddelelser 

Marit-Solveig Seidenkrantz oplyste, at hun er indvalgt i Akademisk Råd (AR).  

De første møder i det nye AR afholdes den 8. og 22. februar 2012, hvor der 

bl.a. skal drøftes oprettelse af AU Fora. AR’s fulde opgaveportefølje er endnu 

ikke endeligt defineret, men indflydelsen vil være udvidet i forhold til det hid-

tidige AR, som har været et godt forum at fremkomme med input i forbindel-

se med drøftelse af forskellige spørgsmål.  

 
Søren Bom Nielsen oplyste, at der er indkaldt til TAP-orienteringsmøde den 
9. februar 2012 kl. 9-10. 

 
3.    Orientering om ny SU- og AMU-struktur 

Søren Bom Nielsen konstaterede, at både samarbejdsudvalg og arbejdsmiljø-

udvalg er i en interim fase.  

 

Med hensyn til Arbejdsmiljøudvalget er instituttets indstilling om 4 grup-

per (2 laboratorier, 1 værksteder og 1 kontor m.v.) godkendt af fakultetet. Fa-

kultetet står for det kommende valg af medlemmer. Alle medlemmer skal del-

tage i et 22 timers kursus + 1 årlig opfølgning.  

 

Tillidsrepræsentanter er fødte medlemmer af Samarbejdsudvalget. De 

nærmere regler for udvalget er endnu ikke endeligt godkendte.  

 

Sammensætningen af begge udvalg forventes at være på plads sidst i marts.  
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4.    Økonomi 

Søren Bom Nielsen oplyste, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger 

udmelding fra fakultetet, men at instituttet håber, at beløbet bliver af samme 

størrelse som i 2011.  

 

5.     Personale 

Siden sidste møde er der sket følgende på personalesiden: Christian Tegner er 

pr. 1. januar 2012 udnævnt til professor MSO. Postdoc: Mads Faurschou 

Knudsen – forlænget til 31. maj 2012, Andreas Köhler ansat i perioden 1. no-

vember 2011 – 31. januar 2012, Vivi Katrine Pedersen ansat i perioden 1. de-

cember 2011 – 30. november 2013 aflønnet af et forskningsrådsstipendium til 

ophold ved Universitetet i Bergen, Aurélie Gazoty – forlænget til 31.december 

2012, Katrine Juul Andresen – ansat 1. december 2011 – 30. juni 2012. Vi-

denskabelig assistent: Ahmed Ali Behroozmand – ansat i perioden 1. ja-

nuar – 31. marts 2012. TAP: Charlotte Rasmussen og Per L. Trinhammer er 

pr. 1. oktober 2011 udnævnt til henholdsvis laboratorieleder og værkstedsko-

ordinator.  

 

I øjeblikket er der opslået en stilling som lektor i hydrogeofysik med ansøg-

ningsfrist 1. marts 2012.  

 

Marit-Solveig Seidenkrantz gjorde opmærksom på, at personer aflønnet af 

eksterne midler, både i en tidsbegrænset eller tidsubegrænset stilling, altid 

kan risikere ikke at blive forlænget eller i værste fald at blive fyret på grund af 

manglende finansiering. Dette faktum skal tydeligt gøres klart for den ansatte 

ved nyansættelser på eksterne midler, så den ansatte kan tage sine forholds-

regler.  

 

Samtidig udtrykt hun tilfredshed med, at instituttet nu har 3 kvindelige 

phd’ere, der i 2011 har fået forskningsrådsbevillinger til ophold i udlandet. 

 

6.    MUS 

Søren Bom Nielsen oplyste, at der er efter fællesmødet den 9. december 2011. 

er godt gang i MUS-samtalerne, men at ikke alle når at komme i mål inden 

den 1. februar 2012.   

 

 7.    Status på Strategiplan 

Arbejdet med udarbejdelse af instituttets strategiplan startede med et inter-

natmøde i november 2011. 1. udkast forelå den 21. november 2011, og den 5. 

februar 2012 er den første feed back givet. Der arbejdes med ca. 10 stillinger 

fordelt over alle 5 år, og der skal argumenteres for hver enkelt stilling. Dead-

line for den reviderede rapport er den 13. februar 2012,  
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8.    Status for laboratorieombygning 

På finansloven er optaget et større beløb til renovering/ombygning af labora-

toriefaciliteter. Da instituttet har ønske om indretning af et renrum til be-

handling af forskellige isotoper, opfordrede Bent Lorenzen til, at man skulle 

tænke sig godt om. Derfor er ikke kun laboratorierne taget med i overvejel-

serne, men også andre lokaler, idet der mangler faciliteter til de studerende. 

Med hensyn til indretning af laboratorierne vil man forsøge at skabe en større 

sammenhæng mellem de enkelte arbejdsgange, men flytning af laboratorier 

kan være en langsom proces, idet der i mange tilfælde skal foretages kompli-

cerede beregninger med hensyn til fx ventilation. I øvrigt er der ikke megen 

plads til udvidelse af aktiviteterne inden for de nuværende rammer.  

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har holdt flere møder og vendt mange 

forskellige forslag. Når det endelige forslag foreligger, vil der blive indkaldt til 

et møde.  

 

9.    Eventuelt 

Marit-Solveig Seidenkrantz oplyste, at hun gerne vil afløses som tillidsrepræ-

sentant, og at det er ud til, at der er en egnet kandidat.  

 

 

Næste møde vil blive indkaldt, når den nye struktur er faldet på plads. 

 

Mødet sluttede kl. 13.45. 

 

 

Søren Bom Nielsen  Tage Romlund Nielsen 

       / 

        Aase Sørensen 


