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FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 
 
AARHUS UNIVERSITET 

 
Møde den 25. november 2020, kl. 18.00 – 18.30 
Ny Munkegade 118, Bygning 1520, 7. sal, Fysisk Kantine 
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), Stine Munkholm Jespersen (SMJ/stud.), Lasse Louise Svendsen (LLS/stud.), Frederik 

Kronvang Gade (FKG/stud.), Mie Lundgaard (MLU/Tech DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM), Ida 

Marie Gerdes (IMG/Tech DKN) 

Afbud: Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP) 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/Tech DKN) 

Gæst: - 

REFERAT  

Kl. 18.00 – 18.05 (5 min.)  
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt. 
 
Kl. 18.05 – 18.15 (10 min.) 
2. Samarbejde mellem de nye Nat og Tech Akademiske Råd 
AJ efterspurgte input til, hvordan det gode samarbejde kan fortsættes og 
udvikles i de nye akademiske råd i 2021. 
 
Det blev foreslået, at der kan holdes fælles møder, når der er emner, som 
er relevante på. 
 
Kl. 18.15– 18.25 (10 min.) 
1. Status på strategiprocessen på Tech v. EHN 
EHN gav en status på strategiprocessen på Tech, som også spiller sammen 
med AU’s strategi, hvor der bl.a. arbejdes med et narrativ. Det skal også 
udvikles på Tech. Tech skal være det samarbejdende fakultet. Fire fokus-
grupper arbejder i øjeblikket på hvidbøger inden for hver sit tema: grøn 
omstilling, digitalisering, entreprenørskab samt identitet og profilering. 
Hvidbøgerne vil blive drøftet i fakultetsledelsen i december. 
 
Kl. 18.25 – 18.30 (5 min.) 
2. Meddelelser (bilag): 

a. Temaer og mødeplan 2021 for Akademisk Råd Tech 
 
3. Eventuelt  
AJ bemærkede, at det jo tidligere er besluttet at udskyde valg af VIP’er og 
TAP’er til 2021. Valget for studerende og ph.d.-studerende er afholdt. 
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 Som det ser ud nu er planen, at valget bliver sat i gang i februar med valg i 
marts. Resultat og nyt råd 1. april. Mere præcise datoer kommer valgsekre-
tariatet med, når de har det igangværende valg overstået. Forslag til valg-
struktur kommer ud i skriftlig kommentering. 
 
SMJ påpegede at valgsystemet for de studerende virker teknisk dårligt. Det 
kan forhindre studerende i at stille op. 
 
Sekretariatet har gjort valgsekretariatet opmærksom på problemet og vil 
gøre det igen. Sekretariatet kan også hjælpe med en vejledning. EHN op-
fordrede til også at tage det op i de studenterpolitiske organisationer. 
 
EHN takkede for samarbejde og engagement i 2020 og ser frem til det vi-
dere samarbejde. Unge forskere og Junior Researcher Association kan væ-
re et muligt tema i det kommende råd. 
 
AJ opfordrede til at sende forslag til temaer og takkede også for det gode 
samarbejde. 


