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Møde onsdag den 25. september 2013, kl. 9.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2013) 
 
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Ma-
riann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Gitte Ørskou, 
Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Heidi Klokker Ander-
sen og Benjamin Bilde Boelsmand.  
Afbud: Peder Tuborgh, næstformand. 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og  
universitetsdirektør Jørgen Jørgensen. 
Sekretariat: Chefkonsulent Tove Bæk Jensen og chefsekretær Lise Poulsen. 
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2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2013 (BM 3-

2013) 
3. Økonomirapport 2 
4. Forskningsfaciliteter til Health, Institut for Biomedicin   

(Projektforslag til endelig godkendelse) 
5. Implementering af strategi 
6. Status for uddannelser 
7. Meddelelser fra   

- Formanden  
- Rektor, prorektor og universitetsdirektøren 

8. Eventuelt 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2013 
(BM 3-2013) 

Referatet blev godkendt.  
 
3. Økonomirapport 2 
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede økonomirapport 2 og det andet 
forecast for 2013. Universitetet forventer med forecast 2 et underskud på 108 mio. 
kr., hvilket er 27 mio. kr. større end forventet i budgettet og 15 mio. kr. større end fo-
recast 1. 
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I forhold til forecast 1 er der sket en udmøntning af budgetreguleringskontoen på 50 
mio. kr. mens forventningerne til udviklingen på finansielle poster og til finanslovstil-
skud er nedjusteret. Derudover har der været lavere aktivitet end forventet på ekster-
ne tilskud. Hovedområderne og fællesområdet er derfor pålagt at fortsætte arbejdet 
med budgetforbedringstiltag.  
 
Usikkerhedsfaktorerne i forhold til det forventede resultat er årets studieaktivitet, 
størrelsen af færdiggørelsesbonus samt aktiviteten i 2013 på eksternt finansierede 
projekter. 
 
Formanden fandt finanslovforslaget for 2014 problematisk, da det indebærer en re-
duktion af universitetets midler med 60 mio. kr., men understregede samtidig, at be-
styrelsen forudsætter, at universitetets resultat er i balance fra 2015, og at eventuelle 
strukturelle tilpasninger foretages via en kvalitativ vurdering af aktiviteterne. Besty-
relsen fandt det også vigtigt fremover at fastholde en strategisk pulje. 
 
Jørgen Jørgensen orienterede om status for byggeriet af Navitas. Byggeriet ventes 
fortsat færdigt den 26. juni 2014. Offentliggørelse af navnet på en ny entreprenør af-
venter endelige aftaler med underleverandører. 
 
Repræsentanterne for de studerende og for medarbejderne bad om uddybede oplys-
ninger til belysning af budgettallene for STÅ, særligt med hensyn til hovedområdet 
Arts. 
 
Repræsentanterne for medarbejderne og for de studerende fandt vanskelighederne 
ved at budgettere og rapportere forbrug vedrørende eksterne midler bekymrende. 
 
Bestyrelsen tog økonomirapport 2 2013 til efterretning. Bestyrelsen fastholdt at det 
budgetterede resultat var -81 mio. kr.  
 
Bestyrelsen ville modtage en kort redegørelse for udviklingen i de finansielle poster 
samt de af medarbejderrepræsentanterne stillede spørgsmål. Formanden erindrede i 
den sammenhæng om at rammen for anbringelse af universitetets likvide midler var 
universitetets investeringspolitik, som bestyrelsen selv havde besluttet.   
 
4. Forskningsfaciliteter til Health, Institut for Biomedicin (projektfor-

slag til endelig godkendelse) 
Jørgen Jørgensen orienterede om projektet vedrørende forskningsfaciliteter til 
Health, Institut for Biomedicin, som bestyrelsen i juni 2012 havde godkendt frem 
til projektforslag. 
 
Projektforslaget indeholder et nybyggeri på 8.297 m2 over terræn og 4.901m2 un-
der terræn med en byggesum på 433 mio. kr. samt en renovering af Bartholin-
bygningen og Anatomibygningen med en byggesum på 306 mio. kr. Bygningssty-
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relsen er bygherre og projektet medfører en samlet huslejeforøgelse på 38 mio. 
kr.  
 
Nybyggeriet forventes afleveret i juli 2016. Når nybyggeriet er ibrugtaget, påbe-
gyndes renoveringen af Bartholinbygningen med aflevering i juni 2018 og Ana-
tomibygningen med aflevering i november 2017. 
 
Bestyrelsesformanden konstaterede, at der var tale om en større investering i et 
enkelt hovedområde, men at projektet tidligere var principgodkendt af bestyrel-
sen. Repræsentanterne for de studerende og for det teknisk administrative perso-
nale bemærkede, at projektet indeholder tiltrængte forbedringer for både medar-
bejdere og studerende. 
 
Bestyrelsen godkendte projektøkonomien og igangsætning af byggeriet, når akt-
stykke er godkendt, under forudsætning af, at projektøkonomien ikke overskrides 
med mere end 10 %. I modsat fald forelægges sagen igen for bestyrelsen. 

 
5. Implementering af strategi 
Brian Bech Nielsen takkede for en god seminardag dagen før, med deltagelse af hele 
universitetsledelsen, hvor bestyrelsen og universitetsledelsen drøftede status for uni-
versitetet og implementering af strategien. I forlængelse heraf præsenterede Brian 
Bech Nielsen planerne for de strategiske prioriteringer 2013 – 14 og for opfølgning på 
strategien i forbindelse med bestyrelsens årlige seminar. 
 
Universitetsledelsen havde i forbindelse med seminardagen noteret sig bestyrelsens 
særlige ønsker om opfølgning med flere tal og analyser vedrørende eksterne midler, 
ph.d.-området, frafald samt løbende orientering om udviklingen af talentprogram-
mer. 
 
Bestyrelsen roste seminardagen for at være velforberedt, godt afviklet og præget af 
god stemning. Til næste års seminar ville der blive arbejdet videre med et uddybet 
talmateriale og med en mere involverende form. Bestyrelsen så gerne seminaret ud-
videt til at vare 1½ døgn. 
 
6. Status for uddannelser 
Brian Bech Nielsen orienterede om status for nye uddannelser samt om den kom-
mende institutionsakkreditering.  

 
Bestyrelsen tog status for uddannelserne til efterretning. 
 
7. Meddelelser 
Rektor orienterede om: 

• Finanslovforslag 2014. 
• AU’s position på ranglisterne. 
• Et afholdt ledelsesseminar i august for ca. 80 faglige og administrative ledere 

om prioriteringerne i strategien.  



 
 

    

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

• Årsfesten den 13. september. Rektor modtog gerne tilbagemeldinger om års-
festen. 

• Arrangementet EU Careers Day torsdag den 10. oktober. Hovedformålet med 
arrangementet er at oplyse studerende om mulighederne for at få en karriere i 
EU-systemet.  

• Et seminar for de akademiske råd i november, med fokus dels på de akademi-
ske råds roller, dels på involvering i forhold til strategien. 

• Et High Level-seminar den 21. januar 2014, hvor AU er vært for en begrænset 
deltagerkreds, primært de politiske partiers forskningsordførere. Formålet 
med seminaret er at bidrage til nye perspektiver til den generelle debat og ud-
viklingen af danske uddannelser.  

• Besøg af NATOs generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, på Institut for 
Statskundskab, den 3. oktober 2013.  

• Carlsbergfondets Forskningspris for banebrydende forskning i stjerners fysik 
til professor Jørgen Christensen-Dalsgaard.  

Universitetsdirektøren orienterede om: 
• Rigsrevisionens ændrede revisionspraksis. Fokus bliver fremover på mini-

sterområdet og ikke på de enkelte universiteter. Dog er KU, DTU og AU und-
taget herfra, og vil fortsat få besøg af Rigsrevisionen som hidtil. 
 

8. Eventuelt 
Mødet sluttede kl. 11.40.  
 
Kommende møder  
 
Bestyrelsesmøder i 2013 

• BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen 
• BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen  

 
Bestyrelsesmøder i 2014 

• BM 1-2014 onsdag den 26. februar 2014, kl. 13.00, Frandsensalen  
• BM 2-2014 onsdag den 30. april 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 
• BM 3-2014 onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 
• BM 4-2014 tirsdag – onsdag den 16.- 17. september 2014 kl. 12.00-12.00  

(seminar), Sandbjerg Gods 
• BM 5-2014 onsdag den 5. november 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 
• BM 6-2014 onsdag den 17. december 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 

 
Andre arrangementer 
 
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser: 
Onsdag den 28. maj 2014, kl. 11.00 
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Aarhus Universitets årsfest: 
Fredag den 12. september 2014 
 
 


