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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 
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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

2. juni 2021 08.30 – 10.30 Frandsensalen 20 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo 
Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian 
Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) 

Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS) 

Afbud  

Gæster Punkt 2: Morten Vils Sørensen 

Punkt 4: Ulrik N. Rønsbo og Bo Bjerre Jakobsen 

Referent Camilla Staniok 

 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
  1 Universitetsledelsens egen tid 
  Der tages ikke referat fra dette punkt. 

  Til beslutning 
 2 Budget 2022-2025 (Lukket) 

Konklusion  Punktet var lukket. 

 3 Retningslinjer for sociale arrangementer for de studerende 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede retningslinjerne for studenterforeningers 

arrangementer med henblik på at åbne for sociale arrangementer for 

de studerende.  

Universitetsledelsen besluttede at aktivere retningslinjerne fra efter-

året ift. studenterforeningernes arrangementer, men med følgende æn-

dringer:  

 Loftet for deltagere til arrangementer skal ikke fortsat være 50 per-

soner, men i stedet følge genåbningsplanen, således at det gradvis 

øges til hhv. 100 personer fra 11. juni, 500 personer fra 1. august og 

uden øvre loft fra 1. september 2021. 

 Der kan igen serveres alkohol ved sociale arrangementer for de stude-

rende, men der indføres en tidsmæssig begrænsning (fredage frem 

til kl. 20).  

 

  Til drøftelse 
 4 Drøftelse af udkast til strategisk rammekontrakt (Lukket) 

Konklusion  Universitetsledelsen besluttede at udskyde drøftelsen af udkast til stra-
tegisk rammekontrakt samt tidsplanen for det videre arbejde til næst-
kommende møde i universitetsledelsen. 
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  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 5 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 9. samt den 23. juni 2021 med følgende bemærkninger: 

  

 Jf. ovenstående beslutning under punkt 4, dagsordensættes drøf-

telse af udkast til strategisk rammekontrakt den 9. juni.  

 

 KP ønskede, at der inden sommerferien dagsordensættes en drøf-

telse vedrørende håndtering af eksterne samarbejdspartnere og ri-

siko for spionage. ABOON ønskede endvidere at dagsordensætte en 

drøftelse vedrørende overførsel af forskningsdata til lande uden for 

EU. Begge punkter dagsordensættes den 23. juni.  

 

 Universitetsledelsen besluttede, at de kommende ordinære møder i 

universitetsledelse i juni udvides, således at de starter kl. 8.15. 

Denne ekstra tid samt universitetsledelsens ’egen tid’ dedikeres i 

denne periode til at drøfte det politiske udspil ” Tættere på - Flere 

uddannelser og stærke lokalsamfund”. 

 
 6 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 26. 

maj 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 26. maj 2021. 

 
 7 Eventuelt 
Konklusion   

LRO orienterede kort om et kommende online event i The Kitchen 

vedr. funding og BBN orienterede om, at der netop er afholdt stiftende 

generalforsamling i foreningen The Link, som har til formål at styrke 

det regionale økosystem. 

 

  Til skriftlig meddelelse 
 8 Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 

25. maj 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog konklusionen til efterretning. 

 

 

 


