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SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 22. februar 2012, 16.15 

1520-732 

Akademisk Råd 

 

Inviterede: Medlemmer af STs Akademisk Råd (deltagerliste er medsendt).  

 

Referent: Dekansekretær Jette Laursen. 

  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra mødet 8. februar 

(bilag) 

3. Etablering af fire tværgående AU Fora (bilag) 

4. Forretningsorden for Akademisk Råd (bilag) 

5. Udpegning af bestyrelsesmedlem til AUFF (bilag) 

6. Forespørgsel fra de studerende vedr. AUs valg i forbindelse med 

ny e-mail  v/BBN 

7. Eventuelt 

 

 

Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS)/formanden bød velkommen til dette 2. 

møde i ST Akademisk Råd. 

 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra møde 8. februar 

(bilag) 
Fremadrettet vil referatet blive sendt i høring i 14 dage, hvorefter evt. kom-

mentarer indarbejdes. Herefter betragtes referatet som godkendt. 

Mails, som vedrører Akademisk Råd, bedes sendt til mss@geo.au.dk og 

dean@science.au.dk. I emnelinien skrives AKADEMISK RÅD efterfulgt af 

ærinde. 

 

 

Ad 3. Etablering af fire tværgående AU Fora (bilag) 

Efter en kort præsentation af de indstillede blev følgende valgt: 

 

mailto:mss@geo.au.dk
mailto:dean@science.au.dk
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SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Forskning: Lars A. Arge (CS) og Klaus Mølmer (PHYS) 

Talentudvikling: Kristina Pagh Kristensen (ph.d.) og Henrik Balslev (BIOS) 

Uddannelser: Mathias Rav (stud) og Thomas Vosegaard (ASE) 

Videnudveksling: Poul Nissen (MBG) og Grith Mortensen (FOOD) 

 

Dekanen modtager gerne input til, hvem han skal være med til at udpege fra 

Universitetsledelsens side. 

 

Ad 4. Forretningsorden for Akademisk Råd (bilag) 

Der var indkommet relevante kommentarer, men det var undersøgt, hvorvidt 

det var muligt at ændre på den foreliggende forretningsorden og det var ikke 

muligt. På dette grundlag tiltrådte Akademisk Råd forretningsordenen. 

 

Ad 5. Udpegning af bestyrelsesmedlem til AUFF (bilag) 

Deadline for indsendelse af forslag er udsat til 2/3-2012. Endelig beslutning 

træffes i fællesskab af formændene for de Akademiske Råd. Det skal være en 

stærk person gerne med erfaring i ansøgningsvurdering.  

Forslag indsendes på mail til mss@geo.au.dk og dean@science.au.dk. Husk at 

skrive AKADEMISK RÅD først i emnelinien.  

 

Der er styr på såvel TAP- som STUD-siden. 

 

Ad 6. Forespørgsel fra de studerende vedr. AUs valg i forbindelse 

med ny e-mail  v/BBN  
Tog udgangspunkt i de studerendes spørgsmål. Disse tog svaret til efterret-

ning.  

De studerendes repræsentanter i Akademisk Råd oplever, at der ikke er lyd-

hørhed hos ledelserne af den administrative del af organisationen over for de 

studerende, og de efterlyser mere inddragelse. Brian Bech Nielsen og Niels 

Damgaard Hansen går videre med sagen.  

Lars Arge rejste problemstillingen vedr. antallet af e-mailadresser/person. 

Det handler om, at man med det nye fælles e-mailsystem kan modtage mails 

på to adresser, men der er ikke mulighed for at sende fra to adresser. Perso-

ner som har/deltager i et større center og samtidig har en ansættelse ved in-

stitut har behov for dette. Niels Damgaard Hansen går videre med sagen. 

 

Ad 7. Eventuelt 

Intet 
 
 

Mødet afsluttedes ca. 18.45.   Næste møde 20. marts. 

mailto:mss@geo.au.dk
mailto:dean@science.au.dk

