
Resume af styregruppemøde 22. april 2020 
 
Deltagere:  Brian Bech Nielsen, Berit Eika, Arnold Boon, Thomas Pallesen, Johnny Laursen, Lars Bo Nielsen, 
Eskild Holm Nielsen, Kristian Pedersen, Jørgen Lang, Charlotte Lyngholm, Steen Harrit Jakobsen og Karl 
Christensen.  
 

Drøftelse af den fremtidige placering af Arts’ kaserneaktiviteter:  

Opsamling: Styregruppen besluttede at udskyde afgørelse om den fremtidige placering af de 
nuværende aktiviteter på kasernearealerne, indtil der foreligger en alternativ plan for NAT/TECH-
udbygning uden overtagelse af kasernearealerne. Styregruppen bekræftede, at for de berørte 
medarbejdere på kasernen vil alternativet til at forblive på kasernen være en samling på 
Katrinebjerg. 

Arnold Boon er ansvarlig for sammen med dekanerne for NAT og TECH at udarbejde en alternativ 
plan for NAT/TECH, og Arnold Boon er ansvarlig for, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag som 
indeholder den bedste løsning set i et samlet AU-perspektiv.  

Beslutningsforslaget fremlægges på styregruppemøde den 24. juni eller evt. på et tidligere 
universitetsledelsesmøde, såfremt forslaget er klar. 

 

Drøftelse af kommunikation ifm. Campus 2.0 og styregruppemøder:  

Opsamling: Styregruppen tiltrådte forslaget til kommunikationsplan samt retningslinjerne for 
offentliggørelse af beslutningsreferat fra styregruppemøderne på hjemmesiden. 

 
Orientering og beslutning vedr. etablering af forsøgsjord ved Det Grønne Museum på 
Djursland til Institut for Fødevarer:  

Opsamling: Beslutningen indebærer, at AU ved udgangen af 2021 forlader Årslev helt. Der er tale om 
jord med den rigtige bonitet, og der vil samlet set blive tale om en bedre driftsøkonomi for instituttet 
og et perspektivrigt, kommende samarbejde med Det Grønne Museum. 
Styregruppen bakkede op om forslaget. Styregruppen bekræftede, at alle udgifter forbundet hermed 
afholdes af TECH, som i samarbejde med AU Økonomi aftaler, hvordan afholdelsen af 
éngangsudgifterne mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges.  
 
 
Orientering om studieboliger i Universitetsbyen 

Opsamling: Jørgen Lang (FEAS) fortalte om planerne for etablering af studieboliger i det tidligere 
patienthotel i Universitetsbyen. Boligerne kan tages i brug samtidig med indflytning af Institut for 
Molekylærbiologi og Genetik i starten af 2022. 
Styregruppen tog orienteringen om studieboliger i Universitetsbyen til efterretning. 
Læs nyhed herom: 132 studieboliger til Universitetsbyen  
 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/#news-17785


Orientering om status for evt. flytning af Sektion for Idræt 

Opsamling: Styregruppen tog orienteringen om status for evt. flytning af Sektion for Idræt til 
efterretning. Bestræbelserne på at tilvejebringe tilstrækkelige eksterne idrætsfaciliteter fortsættes, 
og styregruppen ønskede ligeledes at arbejde videre med at etablere en idrætshub. 

 
Orientering om udarbejdelse af masterplan for den fysiske placering af 
fællesadministrationen 

Opsamling: Arnold Boon orienterede ud fra en række slides om den proces, som er sat i gang 
sammen med vicedirektørerne med henblik på en evt. fysisk samling af medarbejderne i 
vicedirektørområderne. Styregruppen tog orienteringen om evt. fysisk samling af 
fællesadministrationen (vicedirektørområderne) til efterretning. 

 

Afrapportering vedr. udviklings- og byggeprojekter  

Opsamling: Styregruppen tog afrapporteringerne vedr. udviklings- og byggeprojekter til 
efterretning. Læs mere om igangværende udviklings- og byggeprojekter. 

 

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/byggeprojekter/nycampus/udviklings-og-byggeprojekter/

