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Ordinært LSU-møde 

Torsdag den 15. november 2012, kl. 13.00-14.00 i 1590-231, iNANO Huset 

 

Ledelsesrepræsentanter: Arne Nylandsted Larsen, Niels Chr. Nielsen (formand), Peter 

Thostrup, Annette Wandahl 

 

Medarbejderrepræsentanter: Morten Foss, Trine Møller Hansen (næstformand), Jakob 

Kibsgaard, Rikke Schmidt Kjærgaard, Kristian Kolind, Jeppe Vang Lauritsen, Rikke Louise 

Meyer, Karen Elna Thomsen 

Henrik Birkedal AFBUD, Morten Foss støder til, Kristian Kolind UDEBLEV, Karen Thomsen 

UDEBLEV. 

 

HR-partner: Charlotte Illum-Nielsen 

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af møde den 1. oktober 2012 

Udkast til referat er tilsendt udvalget mandag 12.11.2012. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Nye medlemmer af LSU 

Jakob Kibsgaard rejser til USA i begyndelsen af 2013 og træder dermed ud af 

LSU. Rikke Schmidt Kjærgaard bliver nyt medlem, hun har indtil nu været 

suppleant. Mads Sloth Vinding har sagt ja til at tiltræde iNANO LSU som ny 

suppleant. 

 

4. Psykisk APV 

Den 1. november 2012 blev den psykiske APV på AU sat i gang med en spør-

geskemaundersøgelse vie e-mail. Formålet med undersøgelsen er at afdække, 

hvordan vi trives på arbejdspladsen Aarhus Universitet. APV’en drejer sig 

om trivsel, samarbejde, stress og i år også om den faglige og den administra-

tive forandringsproces.  

Undersøgelsen løber indtil 3. december 2012, og det er vigtigt at alle svarer, 

og at der opfordres til det i grupperne. 

Rapporten kommer i slutningen af februar 2013. Der er temadage i januar 

2013, som leder op til arbejdet med APV’en. Behandling af APV’en og udar-

bejdelse af handlingsplan skal foregå i LSU/LAMU-regi. 

 

5. Status på flytteproces 

Vi er nu ganske langt med overflytning. Godt og vel halvdelen over – de fle-

ste grupper er i huset nu. En meget stor del af udsty er ved at være i huset, og 

der arbejdes stadig med installation. 
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Pt. overflytter Jørgen Kjems, Ebbe Sloth Andersen og Ken Howard. 

 

Før jul forventes Rikke Louise Meyer og Daniel Otzen at være flyttet over. 

Flytning af Daniel Otzen afhænger af autoklave og opvaskesituation. 

 

Troels Skrydstrup, Kurt Gothelf og Arne Nylandsted overflyttes gerne inden 

jul, men det afhænger af leveringstid på stænkskabe. Det bliver for-

mentlig i de første uger af januar 2013. 

 

Tekniske forhold: Der er etableret aftale med Air Liquid mht. levering af 

kvælstof (flydende og gas). Der er en forventet leveringstid på knap 3 mdr. 

Medio januar 2013 skulle det være oppe at køre.. Gasser er etableret via 

AGA. Autoklave og opvaskere er bestilt (leveringstid 10 uger).  

 

Studerende: Folk i huset er ikke blot ansatte – der er også studerende. Vi 

har haft møder med Nanorama for at få etableret bedre relationer til de 

studerende i huset og få information fra dem vedr. hvad de har af ønsker 

og kommentarer til aktiviteten i huset og deres studieforhold.  Der er 

indmeldt trange forhold i undervisningslokalerne, og nye stole er bestilt 

måske også borde. Der er etableret et ”introduktion til huset” møde med 

de studerende den 23. november 2012. 

 

Diverse: Der skal ske en sikkerhedsgennemgang af huset i tilfælde af 

brand. Der er sikkerhedshåndtering af affaldshåndtering, som også skal 

på plads. 

Der skal ses på garderobe i forb. med arrangementer med især eksterne 

besøgende. Der kommer også knagerækker på kontorer og i lab. Der har 

været mange modeller op at vende. AWA er på sagen. 

Der kigges på løsning til ophængning af whiteboards på kontorer. 

Der udsendes en reminder omkring, hvem man skal kontakte i tilfælde af 

diverse små opgaver. 

Der er stole til kontorer. Der undersøges omkring stole til labs. 

Forsikringsspg. i forhold til de studerende. Hvordan er de stillet, hvis de 

kommer til skade eller kommer til at volde skade på 1) personer eller 2) 

udstyr. TMH følger op forsikringsproblematik. 

 

Lokaler: iNANO ressourcer i ORACLE forventes flyttet til Exchange server i 

løbet af uge 48, dvs. mødelokaler  og diverse udstyr. TMH har været i dialog 

med gruppeledere/udstyrsejere omkring info til de nye ressourcer. Der er 

møde torsdag formiddag mellem iNANO adm. (AWA, LS og TMH) og AU IT 

omkring den forestående flytning. 

 

Der arbejdes på at etablere mere plads i undervisningslokaler via indkøb 

af nye stole, borde. Der er meget flittig brug af de ”pæne” mødelokaler, 
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bl.a. til gruppe møder. Det indstilles til huset at gruppemøder fremadrat-

tet ønskes placeret i 1590-213, små møderum og undervisningslokaler. 

1590-231 ønskes friholdt fra løbende events da det ofte skal bruges til 

”akutte”, ikke-repeterende repræsentative møder. 

 TMH sender e-mail til gruppeledere i iNANO huset, der indkalder 3 øn-

sker/forslag til tidspunkter for gruppemøder i 2013. 

  

Sikkerhed: Der arbejdes forsat på sikkerhedsrelaterede ting. 

 

iNANO – som center i ST: Der arbejdes meget intenst med iNANO-2013, 

herunder den nye økonomimodel, og hvordan relationer til institutter er, og 

dermed hvordan ansvarsfordeling, medarbejderopkobling, udførelse af prak-

tiske opgaver etc. skal håndteres fremover. Det er vigtigt med henblik på sik-

ring af gode arbejdsforhold, god økonomi og gode relationer til institutter, 

fakultet og universitet. Dette arbejde forventes færdigt primo december som 

led i budgetforhandlinger etc. Fomanden er optimistisk og tror vi får en rig-

tig god model, der løser mange af de udestående ”problemer/udfordringer”, 

vi har stået i eksempelvis med hensyn til teknisk assistance i huset. Det er ik-

ke muligt at komme nærmere ind på detaljer på  nuværende tidspunkt qua 

pågående forhandlinger. 

Det kræver afklaring af, hvem er ansvarlig for hvad, og det kan virke kompli-

ceret. 

 

6. Obligatorisk LSU kursus 

Endelig dato bliver 10. december 2012, kl. 09.00-17.00. Tilmeldingsfristen er 

23. november 2012.  Det er obligatorisk også for suppleanter. 

Godt at få gennemgået aftale, beføjelser, hvad skal vi diskutere., 

Bordet rundt ang. status på tilmeldinger. 

JA: TMH, NCN, RSK, RLM, PT, JVL, MSV, MF 

NEJ: ANL, JK, KT, KK 

 

7. Arrangementer i december måned i iNANO Huset 

Juleklip den 2. december kl. 14-17 

Julefrokost den 14. december kl. 18-02. iNANO lecture med Holger Bech Ni-

elsen og Mette Høst i søauditorierne denne dato. 

 

8. Referat af møde i FSU den 18. september 2012 

Link til referat er vedhæftet mail med dagsorden. 

 

Mødedatoer i 2013/2014 

Mødedatoer i FSU er i 2013 fastlagt til 28.02, 11.06, 19.09 og 17.12 

TMH booker LSU-møder for 2013 ind, når alle er overflyttet til Exchange. 

 

9. Eventuelt 
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Der skal findes ny ph.d.-studerende til erstatning for Kristian Kolind, 

som fratræder 14. januar 2013. TMH følger op. 

 

Formanden ønsker dialog. Det er samarbejdet i huset, der tæller ikke blot 

information fra ledelsen. Hvad kan der gøres for at lave huset til den bed-

ste arbejdsplads på AU. Tilfredse, glade, loyale og ambitiøse medarbejde-

re er iNANO’s stærkeste brand. 

 

Det blev bemærket, at det har været godt med sociale arrangementer i 

forb. med overflytningen. 

I januar 2013 er der årsmøde og indvielse. Indbydelse har afventet fast-

læggelse af talere + evt. kongelig deltagelse. 

 

Der blev spurgt til en bygningsoversigt over, hvem der sidder hvor. Over-

sigten kunne evt. uploades på vores interne medarbejdersider. 

 

Der blev spurgt til kantineordningen, som ikke kører optimalt. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Niels Chr. Nielsen 

Formand 


