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14. SEPTEMBER 2007 
G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: Fredag den 7. september 2007 kl. 10.30-11.30. 

Sted: 10.1.30 
      

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU),  

Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), 

Mette Thunø (prodekan for forskning)  

B-siden: 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), 

Kim Hølmer (institutsekretær, Nordisk Forskningsinstitut, TR-suppleant for 
TAP), 

Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er), 

Karl Christian Lammers (lektor, Saxo, Saxo-instituttet, afd. f. historie, TR 
DM, VIP). 

Fra FSU’s sekretariat: 
Rasmus Okholm-Hansen og Ole Krarup Jensen (referent) 
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Afbud fra: 
A-siden:  

Hanne Løngreen (prodekan for uddannelserne). 

B-siden:  

Merete Lynnerup (sekretær, Medier, Erkendelse og Formidling, TR HK TAP),  

Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, TR for VIP), 

Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR FFF (3F), TAP)),  

Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, TAP) 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Drøftelse af høring om den nye udviklingskontrakt  

3. Høring om campusplan 2007 (bilag: version 24.8.07) 

 
Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Drøftelse af høring om den nye udviklingskontrakt  

Til mødet var udsendt høringsbrev, udkast til udviklingskontrakt 2008-2010  
brev fra UBST af 25. juni 2007 om ny udviklingskontrakt samt et baggrunds-
notat om hovedlinier for kontrakten. 
 
Dekanen redegjorde for baggrunden for høringen om den nye udviklingskon-
trakt 2008-2010. Videnskabsministeriet kom med et udspil og Ledelsesteam 
har forsøgt at komme med en minimum-udfyldelse i forhold til udspillet. 
 
Kontraktudkastet blev drøftet på Akademisk Råd den 4. september, og her var 
især en række redaktionelle kommentarer. 
 
På denne baggrund var der følgende debat: 
 
Henrik Prebensen sagde indledningsvist at udkastet til kontrakt er svær at tage 
stilling til, det er svært at vurdere tallene, og svært at se hvad det kommer til at 
betyde for Fakultetet. 
 
Han mente videre at mål 1 om forskningsproduktionen ikke er særligt ambiti-
øst.  
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Karl Christian Lammers mente om resultatmål 2 om internationalisering af 
forskningen at man bør udnytte IARU-netværket til at rekruttere udenlandske 
forskere.  
 
Dekanen mente om forslaget, at dette er ikke noget som skal skrives ind i kon-
trakten; men noget som vi skal være opmærksomme på i forbindelse med ud-
fyldelsen af kontrakten. 
 
Henrik Prebensen sagde om resultatmål 14 om deltagelse i den offentlige de-
bat: Man bør også registrere forskernes deltagelse i tv- og radiodebatter/pro-
grammer.  
 
Dekanen oplyste at der arbejdes med hvordan man kan registrere formidlingen 
– men målesystemet er ikke færdigt. Det vil være nyttigt også at få tv- og ra-
dioformidling med i registreringen når vi er klar til dette. 
 
Henrik Prebensen mente videre at på det generelle plan finder man at de mange 
kvantitative mål lægger beslag på forskernes tid til administration og dermed 
tager tid fra forskning og undervisning. 
 
Kim Hølmer spurgte til hvad der sker hvis ikke vi opnår målene. 
 
Hertil svarede Dekanen at så får Fakultetet færre penge.  
 

Endelig nævnte Henrik Prebensen sluttelig at AUC har problemer med at op-
fylde ph.d.-målene. 

 

Det blev endelig aftalt at høringssvaret udsendes til FSU. 
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3. Høring om campusplan 2007

Til mødet var udsendt version 24.08.07 af styregruppens Campusplan 2007. 
 
Dekanen oplyste at det udsendte materiale går videre til alle til høring.  
 
Akademisk Råd havde fået materialet til høring på mødet den 4. september, og  
havde nævnt P-pladser som et problemområde. 
 
Karl Christian Lammers og Henrik Prebensen  nævnte at det kunne være en ide  
at få overdækkede cykel-P-pladser, og at i det hele taget bør der gøres noget  
ved cykel-p-pladssituationen. 
 
Karl Christian Lammers spurgte til om der var planer om sportsfaciliteter. 
 
Hertil svarede Dekanen at der i regi af Ørestaden bliver arbejdet med faciliteter  
til sport. 
 
Henrik Prebensen og Søren Fransén spurgte til mulighederne for at få et fit- 
nesscenter, herunder muligheden for at få dette via udlicitering. 
 
Dekanen oplyste at der arbejdes med dette i regi af Fakultetets Arbejdsmiljø- 
udvalg. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.30 
 
 
/OKJ 


