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Ordinært LSU-møde 

Mandag den 1. oktober 2012, kl. 13.00-14.00 i 1590-231, iNANO Huset 

 

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

Thostrup, Annette Wandahl 

 

Medarbejderrepræsentanter: Henrik Birkedal (suppleant for RLM), Trine Møller Hansen 

(næstformand), Jakob Kibsgaard, Rikke Schmidt Kjærgaard (suppleant for JK), Jeppe Vang 

Lauritsen, Karen Elna Thomsen 

Rikke Louise Meyer BARSEL, Morten Foss AFBUD, Kristian Kolind UDEBLEV 

 

HR-partner: Charlotte Illum-Nielsen 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, og der blev meldt emner ind til evt. 

 

2. Status på flytteproces 

Formand Niels Chr. Nielsen orienterede: 

iNANO-fysik overfl. er flyttet over (B. Städler., V. Birkedal, D. Sutherland, M. 

Foss, J.V. Lauritsen, R. S. Kjærgaard) undtagen F. Besenbachers gruppe. 

Kemi 1 overfl. er flyttet over (J. S. Pedersen., H. Birkedal, N.C. Nielsen inkl. T. 

Vosegaard og F. Mulder) 

Undervisning af 1. års nano-studerende er overflyttet til bygning 1593. Læsesalen 

er aktiv. 

 

Der arbejdes aktivt på at der skaffes trykluft, vacuum, CO2, propan, argon (aftale 

med Aga) som en del af flytteprocessen. 

Der er annonceret asfaltarbejde uge 41. 

Der arbejdes på at få klargjort laboratorierne i bygning 1593 3. sal, vandskader er 

udbedret. 

Der har været en del uregelmæssigheder med lys, branddøre etc. i huset, som der 

fortsat arbejdes på. 

Der er mange småting i bygningen, som der skal tages hånd om. 

Generelt er folk tilfredse pt. 

 

I uge 43 flytter SPM og AFM (M. Dong og S. Wendt etc.) 

A. Nylandsted flytter medio november pga. st.skab 

Overflytning af J. Kjems og D. Otzen afventer afklaring omkring autoklave. Tids-

horisonten er ikke afklaret. 

Org. kemi flytter over, når laboratorier og ombygn. af KVG lab er klar. 

 



 

 

    

Side 2/4 

 

INTERDISCIPLINÆRT NANOSCIENCE CENTER 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Der blev givet udtryk for, at holdet bag har gjort et godt stykke arbejde 

 

Telefoni blev bragt op, og der blev orienteret om, at IDM telefondatabaseflytnin-

gen skulle være gennemført. Generelt er der ingen numre, der er flyttet over. Det 

er nye fastnetnumre. Der er berammet telefon til lab, og i kælderen kommer der 

16 røde analoge nødtelefoner. 

 

3. Sikkerhedsorganisation i iNANO Huset 

Der er en lokal arbejdsmiljøorganisation i iNANO Huset med studenterre-

præsentanter. iNANO’s lokale arbejdsmiljøudvalg er sammensat af 

 

Niels Chr. Nielsen (formand) 

Arbejdsmiljøledere 

Kurt Vesterager Gothelf   

Morten Foss 

Anpan Han 

 

Medarbejder repræsentanter: 

Ove Kristian Lillelund (næstformand) 

Pia Bomholt 

Trine Møller Hansen (sekretær & referent) 

 

De medlemmer, der ikke allerede har været på det obligatorisk sikkerheds-

kursus (Trine og Morten) kommer på. 

 

Sikkerhedstiltag:  

- Der arbejdes med B. Lorenzen og P. Hald (KI) mht. at sikre optimale 

sikkerhedsbetingelser for laboratorier der pt. er aktive.  

- Der arbejdes på at få en general sikkerhedsintroduktion til huset 1) til 

LSU, 2) til huset generelt (brand, kontorer, affald, gasser) 

- Den enkelte gruppeleder er ansvarlig for lab sikkerhed i forhold 

- Der arbejdes på at få lavet lister over, hvem der skal kontaktes i tilfæl-

de af uheld – herunder også uden for normal arbejdstid 

- Sikkerhedstiltagene er bagudrettet og fremadrettet. 

- Der arbejdes endvidere på at øge kendskab til bygningen, der skal 

overdrages viden fra bygningsfolk til sikkerhedsudvalg 

- JVL nævnte at vakuumkamre skal udbages, hvilket udløser røgudvik-

ling. Det er vigtigt at slå røgalarm fra, idet det koster i omegnen af 

50,000 kr., hvis Falck rykker ud til falsk alarm. Der skal laves en afta-

le med bygningsfolk om sensorer varmeføler vs optiskfølere i huset. 

JVL skriver mail, som vi kan følge op på. 

- JVL spurgte til godkendelse i forbindelse med brug af røntgenstråler, 

og der skal indhentes instrumentspecifik godkendelse. 
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4. Obligatorisk LSU kursus 

24 september aflyst – afventer ny dato 

HR-partner Charlotte Illum-Nielsen har deltaget i det obligatoriske LSU kur-

sus og orienterede om indholdet: Samarbejdsaftalen gennemgås, der er øvel-

ser, om hvad kan vi som udvalg kan gøre. Formatet er dels fælles oplæg dels 

gruppearbejde. 

Der blev spurgt til, om LSU grundkursus er obligatorisk for suppleanter? 

 

5. Økonomi 

NCN orienterede, at ikke alt er afklaret, men der starter en økonomimodel, 

hvor iNANO har færre barrierer. Det er en økonomimodel, hvor institutterne 

ikke taber økonomi ved tværvidenskabelige projekter. 

Der blev spurgt til, hvordan der gøres opmærksom på dette, og der kan træk-

kes lister fra AU økonomi, som sikre, der føres overhead til rette sted. Der 

skal ikke være barrier for interdisciplinære centre, og medarbejdere skal ikke 

føle og skal ikke stå i loyalitetskonflikt. Den endelige udmelding om økono-

mimodellen afventes endnu. 

 

Der pågår lønforhandlingsproces i oktober måned, og forhandlingerne gæl-

der de VIP- og TAP-medarbejdere, der er ansat ved iNANO. 

 

6. Strategiplan 

Der arbejdes helt generelt med at få aktiveret iNANO’s forskellige udvalg: 

Forretningsudvalg, forskningsudvalg, ph.d.-udvalg, undervisningsudvalg, 

seminarudvalg, bygningsudvalg mm. Opgaven består i at få systematise-

ret møderække og gøre udvalgene i stand til kunne tage aktion. 

 

I forhold til fakultetet og rekruttering, er der en stilling til at varetage 

cryoEM. I kraft af pensionering af Henrik Bilsø vil der være en stilling 

inden for nanoNMR. J. Bøttiger går på pension i 2013, det er ikke afkla-

ret, om den stilling går til IFA. 

Der vil være indlejring af stillinger i inSPIN og sinoDanish. 

På sigt vil der komme CDNA2 indlejring. 

På spørgsmål omkring lovning af stillinger (karrierestillinger) blev det 

bemærket, at dekanlovninger er sikre og skal kunne opfyldes. Det gælder 

også i grundforskningsstillinger mm. 

 

7. Referat af møde i FSU 

Referatet var ikke blevet offentliggjort, og punktet går videre til næste møde. 

 

8. Eventuelt 

Rikke Schmidt Kjærgaard (RSK) efterlyste tiltag til at etablere interaktion 

mellem grupper. Forskellige forslag blev bragt op, og initiativet skal 
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komme fra grupperne selv. RSK havde medbragt plan fra andet institut, 

som et eksempel på, hvordan det kan gøres. Eksempel på plan sendes 

rundt til udvalgets medlemmer sammen med udkast til referat. 

 

Jakob Kibsgaard rejser til USA i begyndelsen af 2013, og der skal findes 

et nyt medlem. Rikke Schmidt Kjærard, som pt. er suppleant, meldte sig, 

og Mads Sloth Vinding blev nævnt som mulig ny suppleant. 

 

Henrik Birkedal refererede en oplevelse omkring ansættelsesprocedure 

for lektorer. 

 

Mødet sluttede kl. 14.07 


