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FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 
Møde den 28. september 2020, kl. 18.00 – 18.30 
Zoom (link i mødeindkaldelse) 
Akademisk Råd 
 
Deltagere: Anne Jensen – formand (AJ/ENVS), Eskild Holm Nielsen (EHN/dekan Tech), Inge S. Fomsgaard 

(ISF/AGRO), Jens Malmkvist (JM/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Annette Baattrup-Pedersen 

(ABP/BIOS), Henrik Karstoft (HK/ENG), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLM/FOOD), Lizzi K. Stausgaard 

(LKS/ENVS-TAP), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Stine Munkholm Jespersen (SMJ/stud.), Niklas Stoyan 

Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Frederik Kronvang Gade (FKG/stud.), Mie Lundgaard (MLU/Tech DKN), Ni-

els Damgaard Hansen (NDH/ADM) 

Afbud: - 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: - 

Referat  

Udvalgsmøde Tech 
Mødet ledes af Anne Jensen 
 
Kl. 18.00 – 18.05  
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
AJ orienterede om, at der siden sidste møde er sket udpegning af Tech-
repræsentanter til AUs forskningsetiske komité. Efter skriftlig afstemnin-
gen blev professor Katarina Elofsson, Institut for Miljøvidenskab samt 
professor Preben Kidmose, Institut for Ingeniørvidenskab udpeget. 
 
Der har været et ønske om at drøfte det tværgående samarbejde på Tech. 
Det blev besluttet, at tage temaet op i 2021 i det nye akademiske råd for 
Tech. Implementering af handleplanen for diversitet og ligestilling, kultur 
på Tech, stillingsstruktur blev også foreslået som temaer. Andre ønsker til 
temaer kan meldes ind, så bliver der lavet en samlet liste.  
 
Kl. 18.05 – 18.20 
2. Status på ny organisering på ingeniørområdet v. EHN 
EHN orienterede om status på den nye organisering af ingeniørområdet. 
Forslaget har været i skriftlig høring med frist 1. september, hvor også 
Akademisk Råd har bidraget. EHN kvitterede for, at der konstruktive hø-
ringssvar, som også peger på vigtige opmærksomhedspunkter. Parallelt 
med den skriftlige høring kører en inddragelsesproces, hvor arbejdsgrup-
per og task forces kommer med input. Dem proces er godt i gang og også 
her er der en konstruktiv tilgang og der bliver leveret en stor indsats. Den 
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 23. oktober kommer det endelige forslag på baggrund af konsultationerne 
og derefter kommer implementeringen. 
 
JM gjorde opmærksom på, at der på hans institut er stor interesse for et 
udvidet samarbejde med ingeniørerne.  
 
EHN bemærkede, at den nye struktur gerne skulle gøre det lettere at sam-
arbejde og opfordrede til, at man på institutterne går videre med det kon-
krete samarbejde. 
 
HK bemærkede at interessen er gensidig fra ingeniørområdets side og at 
man ikke behøver afvente den nye organisering i forhold til at tage kon-
takt. 
 
Kl. 18.20– 18.25 (10 min.) 
3. Status strategiproces Tech v. EHN 
EHN orienterede om strategiprocessen, som skal omsætte AU’s Strategi 
2025 og gøre Tech til det samarbejdende og grønne fakultet. Der er igang-
sat en tresporet strategiproces, som vil køre over efteråret og foråret og 
som understøttes af konsulentbureauet Mobilize. De tre spor er 1) ledel-
sesudvikling i fakultetsledelsen; 2) Fokusgrupper med strategiske temaer; 
3) administrativt samarbejde, koordinering og prioritering. 
 
Fokusgrupperne skal komme med indspil til ledelsen inden for følgende 
temaer: 1) Kultur og identitet, 2) grøn omstilling, 3) entreprenørskab, 4) 
digitalisering. 
 
Som del af processen vil der også være en drøftelse af strategien i Akade-
misk Råd. 
 
Kl. 18.25 – 18.30 (5 min.) 
4. Eventuelt  


