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Møde d. 6. november 2015 kl. 10.00-11.30 
Aarhus: 5128-132, Emdrup: A204 
 
Ekstraordinært LSU- møde - nr. 6 i AU Forskning og Eksterne Relationer 
 
Deltagere: John Westensee, Anders Frølund, Anya Bjørn Vinstrup, Anne Pletschette 
Langer, Claus Palle, Hans Plauborg, Nanna Kodal, Rikke Märcher Rochat,  
Henriette Zinck-Bramsen (ref.) 
 
Afbud: Jeppe Dørup Olesen, Inge Andresen, Bettina Dencker Hansen,  
Lonni Klitgaard 
 

REFERAT 

 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger. 
 
3. Budget 2016-2019 
John gav en status siden sidste LSU-møde i oktober. 
Flere VD-områder har nu været til møde hos Universitetsledelsen, og John skal til 
møde d. 11. november kl. 10.30. Hvis AU FE’s oplæg godkendes, melder John det ud 
til alle afdelinger gennem lokale møder i enhederne. 
 
Andre VD-områder har talt åbent om, hvordan de vil effektuere deres spareplaner. 
Men John ønsker ikke allerede nu at oplyse hver enhed om, hvor der specifikt skal 
findes besparelser, da der er flere ubekendte faktorer, som kan ændre sig over den 4-
årige budgetperiode. 
 
Det er vigtigt at genere flere indtægter og det er noget, vi skal være opmærksomme 
på, når lejligheden byder sig. 
 
4. Referater fra ledermøder 
Medarbejdersiden har spurgt om muligheden for at få dagsorden og referat fra det 
ugentlige ledermøde for at sikre ensartethed i informationen til alle medarbejdere. 
 
Ledermødet omhandler primært driftsopgaver (personsager, økonomi og temaem-
ner), og der udarbejdes ikke et egentligt referat men beslutningspunkter.  Samtidig er 
det ledelsens erfaring, at det kan virke tungt med referater, da alle ikke får læst dem, 
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og der ikke kan stilles spørgsmål. Derfor vil John foreslå ledergruppen, at den efter 
hvert møde aftaler, hvad der skal informeres om i de respektive enheder. Ledelsen vil 
efter opfordring fra medarbejderne overveje, om dette kan suppleres med en skriftlig 
udgave af beslutningspunkterne til alle medarbejdere evt. på hjemmesiden.  Desuden 
vil John hvert kvartal komme ud i de enkelte afdelinger – dette vil medarbejderne få 
mere ud af, når der samtidig er mulighed for at stille spørgsmål. 
 
5. Eventuelt 
Anne Pletschette Langer fra Talentudviklingsenheden er indtrådt som suppleant for 
Peter Damgaard Kristensen, som er udtrådt. 
 
Der er kommet indmeldinger til den fysiske APV. Anders vil tage kontakt til LAMU 
for den videre proces.  
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