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Møde den: 8. december 2017 
BTECH, mødelokale 2105 
Møde i Institutforum 
 
Til stede: Anders Frederiksen (AF), Poul Erik Borg (PEB), Inger Mørch Hauge (IMH), 
Lars Bækgaard (LB), Claus Jørgensen (CJ), Rune Aardal Hansen (RAH), Christina Nør-
gaard Kuhr (CNK), Charlotte Kejser Rasmussen (CKR) 
Fraværende: Simon Torp (ST), Hans Henrik Hansen (HHH), John Vestergaard Olesen 
(JVO), Anne Gammelgaard Ballantyne (AGB, på orlov) 
 

Referat 

1. Godkendelse af referat (er tilgængeligt her) 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Orientering om budgetsituationen 

AF kunne meddele, at BTECH’s budgetsituationen ser rigtig fin ud. Bl.a. er der 
budgetteret med flere nyansættelser i 2018 (se punkt 3). 
 

3. Status på bemandingssituationen 
I indeværende år er der blevet ansat 20 medarbejdere, og rekrutteringen af med-
arbejdere fortsætter ind i 2018 med 6-10 nyansættelser. Vi har nået et accepta-
belt personaleniveau, og der er et godt match mellem undervisere og vejledere.  
 
Der er udarbejdet en jobbeskrivelse for BTECH’s forskningsgruppeledere, som 
nu bl.a. har ansvar for MUS-afholdelse samt fået øget budgetansvar. 
 
Der er nedsæt et indkøbsudvalg med det formål at skabe overblik over store ind-
køb samt den fysiske placering af de indkøbte ting. 

 
4. Status på aktiviteterne i ph.d.-skolen (v. Torben Andersen) 

TA har overtaget Dorthe Døjbaks rolle som leder for talentudvikling. TA infor-
merede om BTECH’s nye ph.d.-hjemmeside, hvor 1. og 2. års evalueringerne er 
med til at give ph.d.-studerende bedre struktur.  
 
TA nævnte, at sammensætningen af bedømmelsesudvalg er en udfordring, da 
der kan mangle bredde/tværfaglighed grundet instituttets størrelse. TA vil drøfte 
denne problematik med den centrale ph.d.-administration.   

 
  

http://btech.medarbejdere.au.dk/om-instituttet/institutforum/dagsordener-og-referater-2017/
http://btech.medarbejdere.au.dk/phd/
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5. Høring vedr. strategisk rammekontrakt 

Eftersom AF først har modtaget rammekontrakten dags dato, har der ikke været 
mulighed for at drøfte denne på mødet. Mikkel Nørgaard sender den rundt til 
LSU og Institutforum med henblik på høring. Deadline for høringssvar til fakul-
tetsledelsen er den 15. december.  
 
TA spurgte, om kontrakten vil indeholde specifikke forhold for Herning, hvortil 
AF svarede, at den vil være rettet AU som helhed. 
 

6. Evt. 
RAH efterspurte e-mails på engelsk frem for på dansk, da flere udenlandske kol-
legaer har henvendt sig til ham med henblik på oversættelse af udsendte e-mails. 
IF konkluderede, at det nok primært er Bygningsservice, der sender e-mails på 
dansk, hvilket der vil kunne findes en løsning på, hvis teksten sendes til oversæt-
telse i Sekretariatet.  
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