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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

19. januar 2022 08.30 – 11.00 Virtuelt via Teams 3 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-
Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kri-
stian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) 

Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok 
(CS) 

Afbud  

Gæster Punkt 2: Morten Winterberg 

Referent Camilla Staniok 

 

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

  Til beslutning 
 2 Opfølgning på budgetreguleringsposter (Lukket) 

Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 3 Drøftelse af beslutningen om ”klimavenlig mad til møder og 

konferencer” 
Konklusion  Med udgangspunkt i en drøftelse, valgte universitetsledelsen at fast-

holde fokus på klimavenlig mad til møder og konferencer. Der var dog 

enighed om, at der skal blødes op på indholdssiden, så vegetarisk mad 

er en prioritet, men ikke et ufravigeligt krav. Der var også enighed om 

at anlægge en længere implementeringsperiode.  

 
  Til drøftelse 
 4 Aarhus Universitets klimaregnskab 2020 
Konklusion  Universitetsledelsen kvitterede for et flot materiale og tog klimaregn-

skabet til efterretning. 

 
 5 Opfølgning på 2021-handleplan for Aarhus Universitets kli-

mastrategi 2020-2025 

Konklusion  Universitetsledelsen tog opfølgningen til efterretning. Det blev bemær-

ket, at kategoriseringen justeres til nedenstående og at der således til-

føjes en ekstra kategori:  

 I mål  

 Påbegyndt og på vej i mål  

 Påbegyndt, men kommer ikke i mål 

 Ikke påbegyndt 
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 6 Opfølgning på briefing fra PET (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 7 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 26. januar samt den 2. februar 2022 med bemærkning 

om, at der på de kommende møder indtil ca. medio februar dagsorden-

sættes et tentativt drøftelsespunkt vedrørende ’Uddannelser i hele lan-

det’. 

 
 8 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 12. ja-

nuar 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 12. januar 2022.  

 

 9 Pressebriefing 
Konklusion  Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og 

indkomne sager, herunder den aktuelle politiske forhandling og indlæg 

vedrørende udflytning og reduktion af uddannelsespladser samt den 

positive mediedækning af iværksættermiljøet i Aarhus.  

 

 10 Eventuelt 
Konklusion  Universitetsledelsen havde en gensidig orientering omkring kommuni-

kationen af universitetets institutionsplan, og dekanerne bekræftede, at 

der er blevet informeret bredt herom på fakulteterne.  

  Til skriftlig meddelelse 
 11 Indstilling af kandidater til Uddannelses- og Forskningsmini-

steriets undervisningspris 2022 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 12 Fornyet aftale med Herning Kommune 
Konklusion  Universitetsledelsen tog fornyet aftale med Herning Kommune til ef-

terretning. Aftalen er godkendt af Erhvervsudvalget. 

 13 Status for workshops ifm. strategisk partnerskabsaftale  

mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland 
Konklusion  Universitetsledelsen tog status for workshops til efterretning. 

 14 Status på ph.d.-forlængelser og dispensationer bevilget grun-

det Covid-19-situationen 



 Side 3 af 3 
20-01-2022 

 
Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 

Det blev bemærket, at det fremadrettet kunne være informativt, hvis 

der af den fremsendte status også var angivet, hvor mange forlængelser 

der ses, som ikke relaterer sig til COVID-19.   

 15 Ledelsesniveau 4 og 5 
Konklusion  Universitetsledelsen orienterede sig i den planlagte proces for udarbej-

delse af delegeringsnotat. 

 


