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REFERAT

0. Referat af sidste møde 

Godkendt og udsendt den 13.9.2010. 

 

 
1. Meddelelser, herunder AU’s faglige udviklingsproces 

Den 7. oktober 2011 afholdtes et meget vellykket arrangement i forbindelse 
med instituttets 50 års jubilæum. 

 
Søren Bom Nielsen orienterede om status for både den administrative og den 
faglige udviklingsproces.  

 

Pr. definition er den administrative udviklingsproces afsluttet. Det 

overordnede mål med strukturændringerne er, at den administrative proces 

skal være effektiv og professionel. Dette skal gennemføres, uden at der sker 

forringelser af servicen på institutniveauet. Der blev dog fra Marit-Solveig 

Seidenkrantz og Aase Sørensens side givet udtryk for, at måske er processen 

afsluttet på papiret, men der er stor frustration på nogle niveauer over uafkla-

rede spørgsmål. 

 

Med hensyn til den faglige udviklingsprocesproces skal der den 20. no-

vember 2011 foreligge et oplæg til en strategi for Institut for Geoscience. Den 

31. november – 1. december 2011 afholdes et ledelsesseminar, hvor den sam-

lede strategi for universitetet skal drøftes. Der er arrangeret internatmøde 

med deltagelse af instituttets videnskabelige medarbejdere og enkelte TAP-

medarbejdere på Gl. Skovriddergård, Silkeborg, i dagene 10. – 11. november 

2011, hvor strategien skal drøftes 

 
2. Økonomi 

Aase Sørensen omdelte oversigter over lønbudget 2011 samt annuumsforbrug 

pr. 30. september 2011.  
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Af lønoversigten fremgår, at der forventes et betydeligt mindre forbrug på 

lønsiden. Dette skal dog ses i lyset af, at der har været ekstraordinære bespa-

relser. For eksempel har bibliotekar Tine L. Iversen i en periode været delvist 

aflønnet af Institut for Fysik og Astronomi. Desuden er der sket en flytning af 

en lønudgift til samarbejdsaftale, hvilket jo ikke er en reel lønbesparelse. 

 

Af oversigten over annumsforbrug fremgår, at der pr. 30. september 2011 

er et samlet merforbrug på ca. 450.000 kr. (inkl. løn). Hertil skal bemærkes, 

at der ikke i lighed med tidligere er år er opkrævet en afgift fra samarbejdsaf-

taler. Beløbet ville have været på ca. 325.000 kr.  

 

Problematikken omkring afgiften på samarbejdsaftaler drøftedes kort. 

Instituttet har de sidste år opkrævet 6% af samarbejdsaftaler (dog undtaget de 

aftaler, hvor universitetet har opkrævet et beløb). Instituttet har aldrig op-

krævet afgift FNU-bevillinger og andre deciderede forskningsbevillinger. Der 

forestår et udredningsarbejde, idet der i flere tilfælde i en samarbejdsaftale er 

angivet et beløb til instituttets drift. Dette må betyde, at samarbejdspartneren 

er indforstået med afgiften.  

 

Et andet nyt problem omkring samarbejdsaftaler er, at disse ikke vil kunne 

forlænges ud over den i aftalen angivne slutdato. Økonomicenter Science 

arbejder på en model, hvor midlerne bliver kanaliseret over som en såkaldt 

puljeaktivitet, der vil være til rådighed i en nærmere bestemt periode. Denne 

procedure er endnu ikke endeligt fastlagt.  

 

Søren Bom Nielsen forventer snarest at få en afklaring nogle af disse proble-

mer. 

 

 
3. Personale 

Personalemæssigt er de væsentligste ændringer siden sidste møde følgende: 

 

Der er indgået aftrædelsesordninger med: Niels Bøie Christensen, Holger 

Lykke-Andersen, Niels Tvis Knudsen, Ole Bjørslev Nielsen, Kurt Sørensen og 

J. Richard Wilson. Alle med orlov med løn i perioden 1. juli 2011 indtil fra-

træden pr. 31. december 2011.  

 

Sven Nicolaisen er ansat som laboratoriebetjent efter Carsten Ry Pedersens 

afsked. Følgende stillinger er ikke blevet genbesat efter fratræden: laborato-

rieleder Peter H. Kristensen, laborant Ingrid Aaes og kontorassistent Karen 

Thomsen (fratræder pr. 31. oktober 2011). En stilling som elektroniktekniker 

er for 1 år nybesat med Simon Ejlertsen. Bjarke Roth er afskediget pr. 31. de-

cember 2011 fra en stilling som AC-tap aflønnet af eksterne midler.  
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Ulla Vibeke Hjuler er overført til kommunikationssøjlen. På trods af et tidli-

gere løfte om videreudvikling af Geologisk Nyt, har fakultetet besluttet ikke at 

videreføre bladet, når de sidste numre er udkommet. Såfremt vi ønsker at vi-

dereføre bladet, skal det ske inden for instituttets egne rammer med nye mid-

ler. Muligheden for at Ulla Hjuler kan bidrage til udgivelsen af Geoviden un-

dersøges. 

 

 
4. Flytning/depoter 

Indflytningen i den ny renoverede bygning 1120 er tilendebragt til alles til-

fredshed. Når stenkælderen er helt færdig med reoler m.v., skal de eksternt 

opbevarede effekter flyttes tilbage – efter en kraftig sortering!  

 

 
5. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Næste møde afholdes efter nyvalg til udvalget. 

 

Mødet sluttede kl. 09.55. 

 

 

Søren Bom Nielsen  Tage Romlund Nielsen 

       / Aase Sørensen 

  

 

 


