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Møde fredag den 11. oktober 2019, kl. 11.50 – 14.00
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM4-2019)

Mødet blev afholdt i København
Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

Deltagere
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand), 
Steen Riisgaard (stedfortræder), Anna Louise Dolan Plaskett, Astrid Söderbergh 
Widding, Caroline Søeborg Ahlefeldt, Ditte Marie Thomsen, Jens Peter Christensen, 
Jørgen Carlsen, Peter Tang Knudsen, Susanne Bødker og Søren Pold
Desuden deltager: 
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon
Gæster: -
Afbud: J.P. Christensen
Sekretariat: Chefjurist Louise Hauptmann (Universitetsledelsens Stab)

 
Referat

1. Udløb af prorektors åremålsansættelse (lukket)

Punktet blev behandlet uden prorektor Berit Eikas deltagelse. 

Bestyrelsen tiltrådte rektors indstilling om forlængelse af prorektors ansættelseskon-
trakt med tre år. 

2. Godkendelse af dagsorden (åbent)

Formanden bød indledningsvist velkommen til Peter Tang Knudsen, der indtræder 
som suppleant for Karoline Poulsen. 

J.P. Christensen havde på forhånd orienteret formanden om, at denne ikke havde be-
mærkninger til dagsordenen. 

Dagsordenen blev derefter godkendt. 

3. Godkendelse af referat (åbent)

Referatet blev godkendt. 

4. Siden sidst (lukket)

Bestyrelsen kvitterede for status på rekrutteringsprocessen for de to nye dekaner og 
for erhvervsdirektør med bemærkning om et fortsat fokus på at sikre et bredt ansø-
gerfelt og diversitet. Rekrutteringsprocessen omkring dekanstillingen på Faculty of 
Natural Sciences, der er i genopslag, bør fremmes mest muligt. 

Bestyrelsen tog orienteringen om aktuelle emner til efterretning.
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5. Opfølgning på undersøgelse om forskningsfrihed, og opfølgning på 
sagen om oksekødsrapporten (lukket)

Rektor redegjorde indledningsvist for de initiativer, der er implementeret i august 
2019 som opfølgning på Forskningsfrihedsundersøgelsen (2018) samt for opfølgning 
på DCA-rapporten om oksekøds klimaaftryk. 

Bestyrelsesformanden kvitterede for ledelsens resolutte håndtering af sagen, men til-
kendegav samtidig, at det er utilfredsstillende, at det skulle tage så lang tid at af-
dække og orientere ledelsen om de konkrete problemstillinger i DCA-rapporten. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der ønskes en 
status på den videre opfølgning på bestyrelsesmødet den 13. december 2019. 

6. Årets optag og status på ændringer i uddannelsesporteføljen 
(åbent)

Prorektor orienterede kort om årets optag med perspektivering til profilændringen og 
udviklingen over de seneste fem år. Prorektor orienterede derefter kort om status på 
ændringer i uddannelsesporteføljen. 

Bestyrelsen drøftede årets optag – særligt i forhold til ingeniørområdet og herunder 
indførelse af adgangskrav (gennemsnit) på kvote 1. Optaget her vil fremadrettet være 
et opmærksomhedspunkt. 

Bestyrelsen tog status på ansøgninger og tilbudte studiepladser samt ændringer i ud-
dannelsesporteføljen til efterretning. 

7. Økonomi
A. Økonomirapport 2-2019 (lukket)

Universitetsdirektøren gennemgik Økonomirapport 2-2019. 

Bestyrelsen tog Økonomirapport 2-2019 til efterretning. 

B. Orientering om Forslag til Finanslov 2020 og godkendelse af 
budgetforudsætninger for 2020-2023 (lukket)

Universitetsdirektøren orienterede kort om Forslag til Finanslov 2020. Universitets-
ledelsens budgetlægning har været udfordret dels på grund af regeringens sene frem-
sættelse af Forslag til Finanslov 2020 dels på grund af tre væsentlige usikkerheds-
punkter for universiteternes økonomiske vilkår i de kommende år. 

Bestyrelsen drøftede budgetforudsætningerne og bakkede op om, at Budgetforudsæt-
ningerne for budgetterne 2020-2023 ud fra et forsigtighedsprincip fastholdes. 

Bestyrelsen tog vurderingen af den økonomiske situation til efterretning og god-
kendte budgetforudsætninger for 2020-2023.

8. Halvårlig status på bygningsområdet 
A. Campus 2.0 (åbent)

Universitetsdirektøren gav en kort status på Campus 2.0 og orienterede herunder om, 
at de første nedbrydningsarbejder er påbegyndt. Omkring årsskiftet tager universite-
tet midlertidige lokaler i Universitetsbyen i brug til iværksætteraktiviteter. Aktivite-
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terne får til huse i ”The Kitchen” - det tidligere centralkøkken på Kommunehospita-
let. 

Bestyrelsen fremhævede betydningen af den overordnede campusplanlægning f.eks. i 
forhold til kantiner, studiepladser og biblioteker. På den baggrund kvitterede besty-
relsen for det igangsatte arbejde omkring infrastruktur og fællesfaciliteter. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

B. Orientering om Universitetsparken og Vennelystparken (lukket)

Universitetsdirektøren gjorde kort rede for fredningssagen og universitetets indstil-
ling hertil. 

Bestyrelsen bakkede op om universitetets indstilling til fredningssagen. Sagen vil 
blive fulgt tæt fra universitetsledelsens side. 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 

9. Aarhus Universitets markedsposition (lukket)

Rektor skitserede indledningsvist hovedtræk fra publikationen, som bestyrelsen har 
fået fremsendt. Universitetet har konsolideret sin position som forsknings- og uddan-
nelsesinstitution og universitetets markedsposition er god og solid.

Bestyrelsen tog orientering om Markedsposition 2019 til efterretning. 

Bestyrelsen skønnede det tilstrækkeligt kun at foretage en markedsanalyse hvert an-
det år. Orientering om udviklingen af universitetets placering på ranglisterne og her-
under vurdering i forhold til de øvrige danske universiteter skal dog præsenteres år-
ligt.  

10. Eventuelt (åbent)

Det blev bemærket, at mødematerialet skal tidligere ud. Sekretariatet vil bestræbe sig 
på at udsende tidligere. 

Næste møde er den 13. december 2019, kl. 9-13. De akademiske råds formænd er ind-
budt til dele af mødet. 

11. Bestyrelsens egen tid (lukket)
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