Resume fra styregruppemøde den 17. marts 2021
Mødet blev afholdt i Teams

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
Drøftelse og beslutning om næste fase i Campus 2.0
Styregruppen drøftede det fremlagte materiale og gav opbakning til følgende hovedlinjer i campusplanlægningen:
Universitetsbyen
• Der udarbejdes en samlet udviklingsplan for den nordlige del af universitetsbyen i samarbejde mellem FEAS og AU frem mod sommeren 2021.
• Undersøgelse af muligheden for flytning af The Kitchen til den nordlige del
af Universitetsbyen sammen med etablering af nærliggende erhvervsfaciliteter.
• Undersøgelse af muligheden for flytning af Aarhus BSS’ administrationscenter til Universitetsbyen.
• Muligheden for udvikling af flere boliger i Universitetsbyen undersøges.
• Anvendelsesmuligheder for bygning 1770 analyseres nærmere, da bygningen
har høj prioritet for AU på grund af placeringen.
Katrinebjerg
• Der udarbejdes en helhedsplan for lokalisering af AU-aktiviteter i samarbejde mellem FEAS og AU frem mod årsskiftet 2021/2022.
• Der etableres en projektstyregruppe med dekanerne for NAT, TECH, AR og
universitetsdirektøren til understøtning af igangsat planlægning.
Idrætsfaciliteter på campus
• Adgang til idrætsfaciliteter på campus er et væsentligt gode for medarbejdere
og studerende
• Det undersøges, om der kan findes alternative løsninger for adgang til
idrætsfaciliteter på campus. Dels om der uden væsentlige omkostninger kan
skaffes plads i eksisterende bygninger, dels muligheder for aftaler med eksisterende motionscentre.
Ll. Barnow-grunden/Trøjborgvej
• Den videre planlægning afventer mageskifte, forventeligt udgangen af 2021.
Beslutningsoplæg om de enkelte punkter fremlægges senere for styregruppen.
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Orientering om ændret placering af NAT/TECH aktiviteter i Universitetsparken
Styregruppen tog orienteringen om placering af NAT/TECH aktiviteter i Universitetsparken til efterretning.
Orientering om udbudsproces for flytning af Aarhus BSS fra Fuglesangs
Allé til Universitetsbyen
Styregruppen blev orienteret om, at Folketingets Finansudvalg har godkendt aktstykke om lejemål samt om den kommende proces.
Styregruppen tog orienteringen om udbudsprocessen til efterretning.

Afrapportering vedr. udviklings- og byggeprojekter
Styregruppen tog afrapporteringerne vedr. udviklings- og byggeprojekter til efterretning.
Styregruppen ønskede belysning af forskellige former for huslejefastsættelse på et senere møde.
Orientering om biodiversitet på Aarhus Universitets områder
Styregruppen blev orienteret om baggrunden for, at AU nu udlægger 5-10 pct. af AU’s
grønne arealer til biodiversitet. Læs nyhed herom.
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