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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 
26. august 2020 08.30 – 10.30 Via Microsoft Teams 25 

 
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  
Referat Camilla Staniok 

 
 
 

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

  Til beslutning 
 2 Prisuddelinger på AU i forbindelse med Holst-Knudsen og 

Årsfesten 
Konklusion  Universitetsledelsen besluttede, at  

 
• anbefale til legatbestyrelsen for Jubilæumsfonden at omdøbe Jubi-

læumsfondens Pædagogiske Hæderspris til ”Jubilæumsfondens 
Undervisningspris” fra og med 2022. 
 

• anbefale til legatbestyrelsen i Holst-Knudsens Videnskabspriser, at 
uddelingspraksis justeres, således, at: 
 
- den ”interne” pris uddeles til en forsker for en lang og fortjenst-
fuld indsats, som både kan tildeles en AU-ansat og en AU-alumne 
med ansættelse i udlandet i et andet regi end de allerede etablerede 
priser/legater. 
 
- den ”eksterne” pris foreløbigt ikke uddeles. 
 

• anbefale til bestyrelsen for AUFF at træffe beslutning om, der skal 
uddeles en pris til et yngre, dansk forskertalent, der arbejder eller 
har arbejdet i tilknytning til Aarhus Universitet, og som er inde i et 
videnskabeligt arbejde og derunder har fremlagt et eller flere bety-
delige resultater, der giver løfter for det fremtidige arbejde. Det an-
befales endvidere at denne pris navngives ’Victor Albeck prisen’. 
Prisen erstatter den ”eksterne” Holst-Knudsens pris.  
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• AUFF’s ph.d.-priser, Dronningens Rejselegat samt Jubilæumsfon-
dens Forskningsformidlingspris uddeles efter uændrede kriterier, 
men at det undersøges om det vil være muligt at uddele i alt 5 rejse-
legater, således at der også årligt kan uddeles rejselegater på hhv. 
Nat, Tech og Health.  
 

  Til drøftelse 
 3 Opfølgning på årsrapport 2019 
Konklusion  Universitetsledelsen tilsluttede sig det fremsendte udkast til besvarelse 

af Uddannelses- og Forskningsministeriets henvendelse af 26. juni 
2020 vedr. opfølgning på årsrapporten 2019 samt tværgående fokus-
områder. 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 4 Udkast til dagsordener til næste erhvervsudvalgs- samt uni-
versitetsledelsesmøder 

Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-
møderne den 9. og 23. september samt for erhvervsudvalgsmødet d. 9. 
september. 
 

 5 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 19. 
august 2020 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-
versitetsledelsen den 19. august 2020. 
 

  Til meddelelse 
 6A Gensidig orientering 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
 6B Udmelding af principbeslutning fra Aarhus Universitets kli-

mastrategi om indkøb af biler med klimavenligt drivmiddel 
Konklusion  Universitetsledelsen tog følgende til efterretning: 

- at Universitetsledelsen udmelder, at alle personbiler der fremover 
indkøbes, skal være med et mere klimavenligt drivmiddel.  

- At der arbejdes videre med at formulere en målsætning om, at AU 
fra 2025 kun indkøber biler med et mere klimavenligt drivmiddel. 

 
 6C Overgang til Cloud 
Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning og videreformid-

ler, at AU fremover så vidt muligt anvender Cloud. 
 

 6D Retningslinjer for systemanskaffelser 
Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 6E Dagsorden til heldagsmøde i Rektorkollegiet d. 31/8-1/9-

2020 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 
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 6F Eventuelt 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede status på den aktuelle studiestart og der 

var generelt meldinger om, at det overordnet set forløber forsvarligt og 
kontrolleret. Universitetsledelsen kvitterede for tutorernes store ind-
sats og besluttede, at alle dekanerne sørger for at videreformidle dette 
tutorerne. Universitetsledelsen kvitterede endvidere for Studenterrå-
dets kampagne ift. studiestarten, som ligeledes anerkendes som et vig-
tigt element i at sikre en forsvarlig studiestart på universitetet.  
 
Der var desuden enighed om, at det er vigtigt, at hele universitetet ude-
lukkende arbejder ud fra de vedtagne retningslinjer - hverken mere el-
ler mindre - og at dette bliver kommunikeret tydeligt til institutlederne.   
 

 


