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Fakultetsledelsesmøde d. 13. august 2020 kl. 11.00 – 14.00 
Mødet afholdes i Aarhus, Ny Munkegade 118, bygning 1521, lo-
kale 322  
Fakultetsledelsesmøde nr. 10 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Eskild Holm Nielsen (EHN), Peter Henriksen (PH/BIOS), Jørgen E. 
Olesen (JEO/AGRO), Lars Ditlev Mørck Ottosen (LDMO/ENG), Conni Simonsen (CSI/ASE), Klaus Lønne 
Ingvartsen (KLI/ANIS), Niels Halberg (NH/DCA), Hanne Bach Clausen (HBC/DCE), Carsten Suhr Jacobsen 
(CSJ/ENVS), Michelle Williams (MW/FOOD), Mogens Sandø Lund (MSL/QGG), Jes Madsen (JESM), Kurt 
Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FBO), Brian Vinter (BVI), Mie Lundgaard (MLU), Niels Damgaard Hansen 
(NDH),  Kia Sofie Abildtrup (KSA, ref.).  
Afbud: - 
Gæster: Lia Leffland (pkt. 1), Lone Ryg Olsen, Lea Vad Brændgaard og Jørgen Brøchner Jespersen (pkt. 2) 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
Kl. 11.00 – 11.45 
1. Præsentation af Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) v. akademidirektør Lia 

Leffland (bilag) 
EHN bød velkommen til Lia Leffland, som gav en præsentation af ATV og deres aktiviteter. 
Hun gjorde bl.a. opmærksom på akademiets publikationer og rapporter, herunder en ny rap-
port om verdens førende tech-regioner, som offentliggøres den 18. august. Hun opfordrede 
samtidig fakultetsledelsen til at tilmelde sig ATVs nyhedsbrev (det kan gøres via dette link: 
https://atv.dk/nyheder/nyhedsbrev). 
 
I forlængelse af præsentationen opfordrede EHN fakultetsledelsen til at orientere sig i ATV’s 
arbejde og involvere relevante forskere. Der bliver ligeledes mulighed for at indstille kandi-
dater til AU’s partnerpladser i ATV. 
 
Kl. 11.45 – 12.30   
2. AU’s kommende erhvervs- og innovationsstrategi v. AU erhvervsdirektør Lone Ryg Ol-

sen (bilag) 
Lone Ryg Olsen præsenterede status for erhvervssatsningen på AU og sporene i den kom-
mende strategi for området.  
 
Fakultetsledelsen så frem til udvikling og implementering af indsatsen og havde følgende be-
mærkninger: 

• Det er vigtigt, at indsatsen gør gavn på alle AU’s lokaliteter. 
• Fødekæden til The Kitchen mv. på tværs af enheder, institutter og fakulteter skal ud-

vikles. 
• Der skal være opmærksomhed på økosystemet på erhvervsområdet og samspillet 

med øvrige indsatser på området, herunder lokale indsatser. 
• Synligheden af de aktiviteter, der allerede foregår mange steder på AU, skal øge 
• Der er behov for generel viden om entreprenørskab og en tværgående indsats, f.eks. 

kunne der arrangeres events og networking på tværs af fagligheder. 
• Databasen bør være tilgængelig for alle. 

https://atv.dk/nyheder/nyhedsbrev
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Kl. 12.30 – 13.00 
PAUSE  
 
Kl. 13.00 – 13.05 
3. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsorden og referat blev godkendt. JEO efterspurgte en opfølgning på drøftelsen af øko-
nomi mv. på sidste møde. Det blev aftalt at sætte det på et kommende møde. 
 
Kl. 13.05 – 13.15 
4. Velkomst og introduktion til prodekan for forskning Brian Vinter 
EHN bød velkommen til Brian Vinter som ny prodekan for forskning og leder af ph.d.-sko-
len. Brian Vinter gav en kort introduktion og glæder sig til at komme og besøge institut-
terne. 
 
Kl. 13.15 – 13.25 
5. Nyt fra dekanen 
EHN orienterede om: 

• AU’s interessevaretagelse har været drøftet i universitetsledelsen. Der er lagt op til 
en bredere indsats med højere grad af involvering af ledelsen. Det gælder bl.a. i 
forhold til folketingsmedlemmer valgt i regionen og partiernes ordfører på de for-
skellige fagområder samt i forhold til Europaparlamentarikere. 

• Et oplæg til center for grøn omstilling præsenteres på AU’s bestyrelsesseminar man-
dag den 17. august.  

 
Kl. 13.25 – 13.35 
6. Nyt fra medlemmer 
FBO orienterede om status på uddannelsesområdet i lyset af corona-situationen. Studiestar-
ten på Tech ligger en uge senere i år og kan derfor forhåbentlig afholdes, dog med en række 
restriktioner. Man planlægger efter at lave faste øvelseshold på efterårssemestret for de nye 
studerende. På den måde kan de undtages fra 1-meter afstandskravet. 
 
Der er opmærkning af bygningerne undervejes i forhold til bevægelsesretning, farvemærk-
ning af auditorier mv.  
 
JESM orienterede om, at han er ved at overdrage rollen som ph.d.-skoleleder på Tech til 
Brian Vinter, som formelt overtager posten den 15. august. På Nat bliver Duncan Sutherland 
konstitueret fra 1. september frem til, at Nat ansætter en prodekan for området. 
 
KNI orienterede om ekstern audit, som med forskellige forholdsregler forventes at kunne 
gennemføres som planlagt de kommende uger trods corona-situationen.  
 
EHN opfordrede til koordinering på tværs af fakultetet i forhold til udnyttelse af laboratorie-
faciliteter til undervisning, herunder de nye faciliteter på FOOD. 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
Kl. 13.35 – 13.45 
7. Omorganisering af ingeniørområdet v. FBO 
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Side 3/3 FBO gav en status på processen. Der har været afholdt møder i koordineringsgrupperne. 
Der er kommet konstruktive input, som er indarbejdet i kommissorierne. Der har ligeledes 
været afholdt virtuelt møde med alle deltagere i arbejdsgrupperne. 
 
EHN orienterede om en drøftelse af forslaget med FSU-formandskabet. Også her er der en 
konstruktiv tilgang. Det forventes ikke, at institutledelserne på de fire nye ingeniørinstitut-
ter er på plads før 1. marts 2021. Der skal derfor findes en fornuftig interimløsning. 
 
Når høringsprocessen er afsluttet, træffer styregruppen beslutning og drøfter med de re-
spektive LSU’er. Der er en vis usikkerhed blandt medarbejderne i forbindelse med proces-
sen, særligt TAP’er. Det er vigtigt at tage hånd om lokalt. 
 
CSJ opfordrede til at inddrage forskere fra ENVS i forhold til undervisning på ingeniørom-
rådet. 
 
Kl. 13.45 – 13.55 
8. Indstilling af medlem til Uddannelsesudvalgets Udvælgelsesudvalg til Uddannelses- 

og Forskningsministeriets Undervisningspris 2021 v. FBO (bilag) 
Indstilling af Keld Lars Bak som VIP-repræsentant for Tech blev godkendt. 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter  
Kl. 13.55 - 14.00 
9. Meddelelser (bilag) 

a. Nyt kommissorium for AU’s forskningsudvalg (tidl. Udvalg for Forskning og Eks-
ternt Samarbejde) 

 
10. Punkter til kommende fakultetsledelsesmøder (bilag) 
Det blev aftalt at tage følgende punkter op på et kommende møde: 

• Grøn omstilling 
• Rekruttering 
• Budget 2021 
• Opfølgning på drøftelse af økonomi mv. 
• Indsats ifht. Innovationsfonden 
• Præsentation af ATV-rapport vedr. verdens førende tech-regioner 

 
11. Eventuelt 
Der var ikke noget til eventuelt. 


