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Møde fredag den 7. juni  2019, kl. 11.30 – 13.00 

i Aarhus Universitets bestyrelse (BM3-2019) 

Mødet blev holdt på Hotel Comwell Kongebrogaarden i Middelfart 

Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Anna Louise Dolan Plaskett, Caroline Søeborg Ahlefeldt,  
Ditte Marie Thomsen, Jens Peter Christensen, Jørgen Carlsen, Karoline Poulsen, 
Steen Riisgaard, Susanne Bødker og Søren Pold 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Jens Peter Christensen 
Gæster: Anders Corell, Grith Thagaard Loft 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

referat 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent)

Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af referat (åbent)

Referatet blev godkendt. 

3. Siden sidst (lukket)

Punktet blev taget til efterretning. 

Formanden kvitterede for, at det går godt med de eksterne midler. 

4. Strategi 2025 (lukket)

Der var en kort opsamling på bestyrelsesseminaret 2019. 

Grundlæggende var det stor opbakning til ”Udkast til Strategi 2025” og dermed om den 
overordnede strategiske retning. 

Bestyrelsen drøftede visionen og reviderede den, så det nu fremgår tydeligere, at universi-
tetet har den højeste internationale kvalitet som mål. 

Bestyrelsen drøftede ligeledes konkrete nye indsatser inden for: 
- Tværgående samarbejde generelt og konkret om bæredygtighed
- Efter- og videreuddannelse
- Viden i spil i samfundet

Nye indsatser skal præsenteres for bestyrelsen på seminaret i 2020. 
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Derudover havde bestyrelsen en række kommentarer til selve teksten i ”Udkast til Strategi 
2025”, der vil blive indarbejdet i teksten. De mest grundlæggende kommentarer var, at 
samfunds-impacten af universitetet skal fremgå tydeligt, og at det også skal fremgå klart, 
at ønsket om at øge det tværgående samarbejde skal ske på baggrund af dybe fagligheder 
og med samfunds-impact som mål.  
 
Endelig drøftede bestyrelsen seks konkrete strategiske temaer, herunder tværgående sam-
arbejde, efter- og videreuddannelse og viden i spil i samfundet (nævnt ovenfor). De øvrige 
temaer var karriereudvikling og diversitet, internationalisering og iværksætteri. Bestyrel-
sen bakkede her op til den fortsatte indsats og bad om forsat et blive holdt orienteret om 
fremdriften – især i forhold til diversitetsindsatsen for bedre kønsbalance.  
 
 
Processen bliver herefter, at formanden godkender høringsmaterialet i august. Bestyrel-
sen får det det rundsendt i fald, der er tvivlsspørgsmål, der kræver hele bestyrelsens nik. 
 
Bestyrelsen konkluderede på strategidrøftelserne efter seminaret og traf formel be-
slutning om, at strategien kan sendes i høring den 2. september 2019 med henblik på 
endelig fremlæggelse på bestyrelsesmødet den 13. december 2019. 
 
 
5. Skitse til bæredygtighedsstrategi (lukket) 

 
Universitetsdirektøren gav en kort status for udarbejdelsen af en bæredygtighedsstra-
tegi. 
 
Formanden anerkendte arbejdet, men fandt det afgørende, at AU får helt konkrete og 
målbare mål for bæredygtighed – og hellere få, klare indsatser.  
 
Bestyrelsen bakkede op om formandens synspunkt og foreslog, at der kunne tages 
udgangspunkt i Paris-aftalens målsætninger. Der var endvidere enighed om, at AU 
skulle udarbejde en baseline.  
 
Bestyrelsen konkluderede ovenstående og ønsker fortsat at få præsenteret et udkast 
til bæredygtighedsstrategi på mødet den 13. december 2019. I forhold til baselinen 
kan det blot indgå i udkastet, at det skal gøres som det første.  
 
 
Bestyrelsen bakkede op om, at der tages udgangspunkt i de nævnte kriterier og ind-
satsområder i det videre arbejde med Aarhus Universitets kommende bæredygtig-
hedsstrategi. Bestyrelsen ønskede samtidigt, at der indarbejdes konkrete målsætnin-
ger (og ambitiøse) for f.eks. udledning mv. i slutproduktet, herunder at der arbejdes 
på at lave en baseline. 
 
 

 
6. Deling af Science & Technology (lukket) 

 
 
Rektor gav en kort introduktion med fokus på høringssvarene, hvor der er generel op-
bakning til delingen. 
 
Fremadrettet vil der være fokus på: 

- Navne til de to fakulteter, hvilket der blev givet mandat til findes i en ny pro-
ces på fakultetet 
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- Den administrative understøttelse  
- Opbygning af faglige strukturer som studienævn, ph.d. skole mv. 
- Tværgående samarbejde, herunder uddannelsessamarbejde 
- Sikre en stabil økonomi på de to nye fakulteter via fx udligning 
- Ekstra omkostninger ved delingen skal kvalificeres yderligere 

 
Bestyrelsen gav udtryk for, at der skal holdes øje med udviklingen i de administrative 
omkostninger ved delingen. 
 
Bestyrelsen konkluderede, at de tog høringssvarene om delingen af ST i to selvstæn-
dige fakulteter til efterretning og tiltrådte forslaget til deling af ST i to fakulteter.  

 

 
7. Økonomirapport 1-2019 (lukket) 

 

Universitetsdirektørengennemgik ØR1. 

 

Bestyrelsen tog Økonomirapport 1 for 2019 til efterretning. 

 

 

8. Ansættelse af erhvervsdirektør (lukket) 

 

Rektor gav en kort status for arbejdet med erhvervsområdet de sidste to år og baggrunden 

for at ansætte en erhvervsdirektør. 

 

Bestyrelsen anførte, at koblingen til techtrans-området er meget vigtig i det fremadrettede 

arbejde. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen om ansættelse af en erhvervsdirektør på Aarhus Uni-

versitet til efterretning og gav opbakning hertil. 
 

 

 
9. Eventuelt (åbent)  

 

Kalender: 

Idéen om at ligge seminaret i uge 27 2020 var der ikke opbakning til. Datoerne ligger 

dermed fast på 3.-4. juni 2020 

 

BM4 mødet den 11. oktober 2019 flyttes til København, og sekretariatet forsøger sam-

men med formanden at lave en kobling til C40 mødet, som afvikles i København på 

samme tid. 

 

Det blev bemærket, at mødematerialet denne gang kom senere ud end normalt. Se-

kretariatet bestræber sig på at sende ud tidligere. 

 


