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Resume fra styregruppemøde den 15. december 2021 
Teams møde 
 
 
Deltagere:   
Brian Bech Nielsen, Berit Eika, Arnold Boon, Thomas Pallesen, Johnny Laursen, Anne-Mette 
Hvas, Eskild Holm Nielsen, Kristian Pedersen, Lone Ryg Olsen, Jørgen Lang, Charlotte 
Lyngholm Bom, Kristian Thorn og Karl Christensen 
 
Afbud: Kristian Pedersen 
Gæst: Michael Viby Rasmussen (pkt. 5) 

 

 
 
Helhedsplan for de fysiske rammer for AU’s aktiviteter på Katrinebjerg  

Styregruppen fik en statusopdatering, som de tog til efterretning. De godkendte, at 
der igangsættes en proces som skal afdække de faglige visioner på fakultets- og insti-
tutniveau samt skabe en fælles vision på tværs af de tre fakulteter. Resultatet skal 
danne grundlag for et nyt scenarie. 

Styregruppen godkendte, at den endelige beslutning om en helhedsplan for AU’s ak-
tiviteter på Katrinebjerg træffes på styregruppens møde i juni 2022. 

 
Udviklingsplan for den nordlige del af Universitetsbyen   

Styregruppen tog orienteringen om status for udarbejdelse af en udviklingsplan for 
den nordlige del af Universitetsbyen til efterretning og godkendte, at udkast til udvik-
lingsplan fremlægges for campusstyregruppen på møde i marts 2022. 

Styregruppen besluttede endvidere, at den resterende del af den reducerede husleje 
som udgangspunkt skal anvendes til Aarhus BSS’ administrationscenters lejemål i 
bygningskompleks 1850. AU Bygninger vil afklare, om en del af reduktionen for kæl-
derareal skal anvendes til The Kitchens lejemål i bygningskompleks 1860. 

 
Orientering om arbejdet med at lave en fortætningsplan for AU   

Styregruppen tog orienteringen om status for arbejdet med fortætning til efterretning 
og besluttede, at arbejdet skal fortsættes. Herunder mulighederne for at skabe bedre 
transparens om bygningsøkonomien.  

Styregruppen tilsluttede sig de foreslåede principper for opsigelse af lejemål ved byg-
ningsmæssig overkapacitet. 
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Orientering om totaløkonomi ved byggeprojekter, herunder egenfinan-
siering   

Styregruppen tog orienteringen om totaløkonomi ved byggeprojekter til efterretning.  

Styregruppen bad AU Bygninger om at udarbejde principper for dels bygningers al-
mindelige stand ved intern overdragelse, dels håndtering af store og særlige renove-
ringsbehov.  

 
Afrapportering vedr. udviklings- og byggeprojekter  

Styregruppen tog det fremlagte materiale til efterretning. 

 


