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nette Dandanell, Bente Olsen (BEO) 
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4. Byggeri – status 

5. Flytning af kalender (orientering, JWC) 

6. Høring om AU strategi (orientering, IBJ) 

7. Flytning af frokoststue 

8. Evt. 
---- 
Ekstra punkt – nr. 8 ”Julefrokost” tilføjes (IBJ) 
 
 
1. Opfølgning på LSU kursus 

- Herunder årshjul 
 
Jens gennemgik udkast til årshjulet. NYG foreslog at byggeri kom på som 
punkt på årshjulet. I Q3 – vedtaget (overordnet status – tanker om byg-
geri, fremtidsplaner og ønsker) 
 
IBJ: Institutstrategi er godt at have med, men vi skal være opmærksom-
me på, at netop strategi også er et væsentligt element i institutforum. 
Måske mere et orienteringspunkt her. 
 
Forslag: Tilføj i Q4 ”Evaluering af årets arbejde i LSU – og plan for 
kommende års arbejde. 
Vedtaget. 
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”Kommentarer” 
IBJ: LAMU (Lokalt ArbejdsMiljøUdvalg) har fået forelagt idéen om fæl-
les møder, og taget positivt i mod den. 

 
2. Økonomi 

IBJ: Udmeldingerne vil komme sent – også i år, så det bliver lidt svært at 
leve helt op til årshjulet i denne omgang. 
 
Vi har fået en foreløbig melding om at vores budget bliver stramt næste 
år. Bl.a. fordi man i finansloven har fjernet nogle basismidler fra univer-
siteterne. Desuden er man gået over til bibliometriske målinger som 
grundlag for økonomi har også betydet, at vi (Science & Technology) bli-
ver ramt.  
 
Vores mål er, at kæmpe for at vi ikke bliver ramt så hårdt, da vi jo er et 
institut i vækst, og finansieringen er en forudsætning for dette.  
Næste år får vi meget mere økonomi ud på institutterne, men udover at 
vores budget vokser, så vil det ikke betyde så meget i praksis, da eksem-
pelvis STÅ-indtægter ikke lægges ud i første omgang. 
 
2013 budgettet bliver – bortset fra de forventede  stramninger -  stort set 
en kopi af budgettet for 2012. 
 

”Kommentarer” 
Ingen. 
  

3. Personale 
IBJ: Stinne Høst (sekretariat) har fået nyt job, hvilket efterlader et hul, 
som vi nu er ved at udfylde. Bl.a. på fordeling af instruktortimer for 
ph.d.’er. Planen er, at stillingen genbesættes. Arbejdet med fordelingen af 
instruktortimer for Ph.D.’er søges løst snarest. 
 
 
Laborant, er ansat i 3 måneders jobprøvnings forløb 
 
En lektorstilling i fysisk kemi er slået op .Vi har fået 23 ansøgninger, og 
der er nedsat bedømmelsesudvalg. Vi håber, at den nye stilling vil blive et 
nyt selvstændigt vækstpunkt i fysisk kemi. 

 
Laborantstilling er under besættelse. Vi har modtaget 61 ansøgninger. 
Ansættelsesudvalget er Ib Johannsen, Bente Olsen og Jan Thøgersen. 

 
Ny laborantelev er ansat per 1. februar 2013, Mette Haferbier. 
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Der kommer et lektoropslag på medicinsk materialekemi i slutningen af 
året. 

 
 

 
 
”Kommentarer” 

 
FRJ: Hvem er med i ansættelsesudvalget vedr. stillingen i fysisk kemi. 
IBJ: Peter R. Ogilby, Bo Albinsson, Chalmers University of Technology 
og Eric Vauthey, University of Geneva. Processen: De, vi vælger ud, vil 
blive inviteret til at komme og holde et foredrag – gerne offentligt – og 
derefter et møde med forskningsudvalget og et møde med det egentlige 
ansættelsesudvalg. 

 
BEO: Vi bør melde klart ud om hvorvidt Karl Erik Holst og Marianne 
Loftager skal blive i huset på kort og lang sigt. 
IBJ: Vil tale med dekanatet om det. 

 
BEO: Laboranterne har tidligere efterspurgt et sted, de kan mødes og 
diskutere forskellige relevante emner i ro.  
IBJ: Rimeligt at man har adgang til en pc arbejdsplads uden for laborato-
rierne. Vi har det med i overvejelserne, og det er vores intention i bygge-
processen at kunne imødekomme dette. 

 
 
4. Byggeri – status 

1510, 1514, 1515 er udbudsmateriale klart, men vi mangler en byggetilla-
delse. Bent Lorenzen (Byg) fortæller, at de gør alt, hvad de kan for at 
presse på. 
 
1513 er vi meget usikre på, om vi kan nå det. AU og Byggestyrelsen (Sta-
ten) er uenige om valget af rådgivende ingeniører. AU vil gerne selv væl-
ge. Men det må vi ikke. Så selvom vi har presset på for dette i et år, så har 
vi endnu ingen. 
 
Men vi ved ikke om vi er nødt til at udskyde projektet til 2014. Risikoen 
er desværre stor. Af praktiske årsager vil vi skyde projektet et helt år, hvis 
det skal udskydes.  
 
Et nyt cellelab søges etableret uafhængigt af ombygningen af 1513. 
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”Kommentarer” 
 
FRJ: Hvad skal rådgiverne lave? 
IBJ: De skal tegne og beregne hele projektet. 
 
NYG: Hvis det udskydes, kan vi så bruge 1513-2. etage.?  
IBJ: Ja, men med den præmis, at eventuelle lokaleudvidelser er midlerti-
dige, og man ikke kan forvente at den ekstra plads er det, pladsbehov, der 
vil ligge til grund for pladstildeling i den følgende byggeproces. 
 
JDA: Hvornår flytter Troels Skrydstrup og Kurt Gothelf? 
IBJ: Omkring årsskiftet. 
 

5. Flytning af kalender (orientering, JWC) 
Vi har fået en foreløbig melding om, at alle lokaleressourcer flyttes fra 
Oracle til Outlook i løbet af uge 48 og uge 49. Vi mangler dog en endelig 
dato og information om praktikken. Når vi har det, meldes det ud hur-
tigst muligt. 
 

”Kommentarer” 
Ingen. 
 

6. Høring om AU strategi (orientering, IBJ) 
AUs hovedstrategi kommer til høring på alle institutter, men kunne ikke 
nås til dette LSU møde. Den skulle komme i dag. Derfor vil I få den til-
sendt og bedes sende kommentarer til Jens, så vi kan gøre vores indfly-
delse gældende. 

 
”Kommentarer” 

Ingen. 
 

7. Flytning af frokoststue 
For at bevare studiearbejdspladserne i biblioteket i renoveringsperioden 
vil vi opgradere studenterarbejdspladserne i 1514. 
Der vil blive opstillet nogle pc’er med relevant software og en kopimaski-
ne/printer ned i lokalet, så det fremadrettet fungerer som studiearbejds-
plads hele tiden.  
 
Personalefrokoststuen flyttes derfor til Musehullet, der vil være reserve-
ret i tidsrummet 12.00-13.00 dagligt. 
 
Ændringen træder i kraft per d.d. (15.11.2012). 
 

8. Julefrokost 
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Det har været meldt ud siden i sommers, at vi ønskede at holde et fælles-
julearrangement 14.december, men vi kan se, at flere grupper har plan-
lagt deres julefrokost på andre dage. Derudover har iNANO julefrokost 
denne dag. 
 
Derfor arrangerer vi i pr et mere begrænset arrangement i kantinen, hvor 
vi alle kan mødes og ønske hinanden god jul. Evt. gløgg og æbleskiver. 
 
Næste år vil vi planlægge en fælles julefrokost sidste fredag i november. 
Og så vil vi lave et fælles program og fordeling af lokaler næste år. Og 
med fælles start. Formålet er, at få blandet folk lidt sammen og at insti-
tuttet får en fælles oplevelse. 
 

”Kommentarer” 
 
FRJ: Der skal ligge en klar plan for, at det kan lade sig gøre rent fysisk. 
Det er formentlig noget af forklaringen på, at nogle ikke har holdt sig til 
den dag udmeldte dag. At de ikke troede, at det kunne lade sig gøre fysisk 
at være her alle sammen på én gang. 
IBJ: Det kan lade sig gøre. 

 
9. Evt. 

IBJ: Vi mangler billeder på hjemmesiden. Der skal opdateres i PURE og 
andre steder. Det er vigtigt at folk er opmærksomme på, at de har opda-
terede billeder. Så vi gør det muligt for folk at se, hvem man er.  
FRJ, NYG, BEO: Det er en god idé.  
 
IBJ: Kalender. Det er vigtigt, at de bliver brugt, så man kan se, om folk er 
i huset eller ej. 
 
IBJ: Det er vigtigt for os, at I kommer med input til dagsorden. Både her 
og andre steder. 
 
CIM: Det er vigtigt, at alle får svaret på den psykiske APV. IBJ orientere-
de om at ekstra opfordring er sendt ud til alle medarbejdere. 
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10. Bilag – årshjul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 
- status for forrige år 
- nyt budget 
 
Fællesmøde med Arbejdsmiljøudvalg 
(LAMU) 
- sygefravær 
- apv 
- psykisk- og fysisk arbejdsmiljø 
- medarbejder trivsel, sundhed og til-
fredshed 
 
Kompetenceudvikling 
 
Lønforhandlingsproces 
 
Opfølgning på MUS-proces 
 
Mødekalender for kommende år 
 

Evaluering af årets arbejde i LSU samt plan 
for arbejdet i det kommende år. 
 
Budget  
- status og oplæg til næste år 
 

Institutstrategi 
- status 
- udviklingsområder 
 
Lønforhandlingsproces – resultat 
 
Socialt ansvar i praksis på institut for 
kemi (CSR) 
 

Fællesmøde med arbejdesmiljøudvalg 
(LAMU) 
 
Kompetenceudvikling 
 
Studieoptag – studieforhold generelt 
 

Q4 

Q3 

Q1 

Q2 
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