Resume fra styregruppemøde den 16. december 2020
Deltagere: Brian Bech Nielsen, Berit Eika, Arnold Boon, Thomas Pallesen, Johnny
Laursen, Lars Bo Nielsen, Eskild Holm Nielsen, Kristian Pedersen, Lone Ryg Olsen,
Jørgen Lang, Charlotte Lyngholm Bom, Steen Harrit Jakobsen og Karl Christensen.
Gæst pkt. 5: Michael Viby Rasmussen

Drøftelse og beslutning om evt. fysisk samling af fællesadministrationen
Styregruppen drøftede de fremlagte forslag og støtter fortsat en samling af
fællesadministrationen på Aarhus Universitet.
Styregruppen ønsker fordele og ulemper ved tre løsningsforslag (Nobelparken, Ll.
Barnow-grunden og Katrinebjerg) beskrevet, inden beslutning træffes.

Drøftelse og beslutning vedr. den fremtidige fysiske biblioteksstruktur på
Aarhus Universitet
Styregruppen besluttede ikke at tage stilling til antallet af fremtidige betjeningssteder
på nuværende tidspunkt, men at fortsætte dialogen med Det Kgl. Bibliotek om
optimeringsmuligheder med udgangspunkt i de nuværende forhold.
De økonomiske konsekvenser af forslagene skal klarlægges, og konsekvenserne skal
sammen med forventningsafstemning mellem Det Kgl. Bibliotek og AU/fakulteterne
om ydelserne drøftes videre i universitetsledelsen.

Status for udbudsproces vedr. flytning af Aarhus BSS fra Fuglesangs Allé
til Universitetsbyen
Styregruppen tog orienteringen om udbudsprocessen til efterretning.

Status for afrapportering af langsigtede økonomiske konsekvenser af
beslutninger vedr. campusudvikling
Styregruppen udtrykte tilfredshed med den fremlagte model for rapportering af de
langsigtede økonomiske konsekvenser og havde ønsker om yderligere rapportering,
der indarbejdes i det omfang, det er muligt.
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Evaluering af arbejdet med masterplan for den fysisk udvikling af Aarhus
Universitet
Styregruppen udtrykte tilfredshed med den nuværende organisering af
campusarbejdet og bad samtidig om fokus på omfang af mødemateriale, indstillinger
og den rette balance mellem langsigtede linjer og detaljer i forberedelse af møderne.

Orientering om proces for implementering af principper for studie- og
læringsmiljø i fremtidige byggeprojekter
Styregruppen tog orienteringen om Uddannelsesudvalgets arbejde med
implementering af principper til efterretning.

Orientering om løsning af sikkerhedsproblemer ifm. etablering af
nordlige passage under Nørrebrogade
Styregruppen tog orienteringen om sikkerhedsproblemerne til efterretning.
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