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INSTITUT FOR FORRETNINGSUDVIKLING OG TEKNOLOGI 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 26. januar 2017 

BTECH, mødelokale 2105 

Møde i Institutforum 

 

Til stede: Anders Frederiksen (AF), Simon Torp (ST), Inger Mørch Hauge (IMH), Anne 

Gammelgaard Ballantyne (AGB), Lars Bækgaard (LB), Nanna Holmgaard Andersen 

(NHA), Klaus Kolle (KK), Charlotte Kejser Rasmussen (CKR) 

Fraværende: Poul Erik Borg (PEB), Hans Henrik Hansen (HHH), John Vestergaard 

Olesen (JVO), Claus Jørgensen (CJ, på orlov), Christina Nørgaard Kuhr (CNK, på barsel) 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Orientering om budgetsituationen 

AF informerede om BTECH’s budget for regnskabsåret 2016, der viser et under-

skud på 2,5 mio. kr. Det forventes dog, at det samlede resultat ender med et un-

derskud på 3 mio. kr., hvilket er acceptabelt. 

 

I budgettet for 2017 estimeres med et overskud på 1,7 mio. kr., og frem mod 2018 

fortsætter den positive udvikling, hvor der bl.a. er afsat 4,2 mio. kr. til nyansæt-

telser. 

 

ST spurgte ind til byggeri og bygningsdrift på de kommende års budgetter – både 

i forhold til de mange nyansættelser (kontorer) samt undervisningslokaler (nye 

uddannelser). AF har det med i tankerne, men har endnu ikke en konkret udmel-

ding.  

 

3. Orientering om bemandingssituationen 

I 2017 er der afsat penge til 2 nyansættelser. Når de manglende kompetencer er 

blevet identificeret, vil stillingerne blive slået op i marts/april.  

 

LB foreslog, at et antal medarbejdere sættes til at screene ansøgningerne for at 

reducere ansættelsesprocessen. ST tilføjede, at en indsnævring af ansættelses-

kravene også vil kunne forkorte perioden til læsning af ansøgningerne. AF tager 

inputtene med i overvejelserne. 

 

AF udleverede en oversigt over alle ph.d.-studerende på BTECH. Der er sket en 

stigning i antallet (4 pr. år), og AF ser meget gerne dette tal stige i de kommende 

år. ST spurgte, om det er muligt at ansætte kommende ph.d.-studerende som 

forskningsassistenter i perioden fra de indsender deres ph.d.-ansøgning til den 
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er blevet godkendt (ca. ½ år). AF så ingen problem i dette, så længe vi kan tilby-

de dem relevante arbejdsopgaver.     

 

4. Orientering om strategiseminaret den 2.-3. marts 

AF gennemgik programmet for seminaret, der vil finde sted på Sandbjerg Gods. 

Programmet ligger endnu ikke helt fast, men der vil bl.a. være generel informati-

on om BTECH (fokusområder, organisering, forskningsgrupper, etc.) samt for-

skellige workshops. 

 

5. Evt. 

ST foreslog, at underviserne og forskningsgrupperne mødes to gange årligt for at 

drøfte, hvordan underviserne kan byde ind med deres faglighed i forsknings-

grupperne og vice versa. AF støttede op om forslaget, men understregede, at 

forskningsgrupperne selv skal initiere og planlægge møderne.  

 

ST spurgte, om der som foreslået tidligere vil blive lavet en ny APV. Dette 

spørgsmål tages med på næste LSU-møde, hvor LSU tager den endelige beslut-

ning. 

 


