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Torsten Winkler, Esben Rohan Christensen, Morten Teglgaard Strøe og Katrine Vasegaard (Referat) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Velkommen til nye medlemmer (Ulrik Uggerhøj) 
Ulrik bød velkommen til de nye medlemmer af Institutforum, som er Pernille Grøne 

(videnskabelig koordinator), Thomas Torsten Winkler (postdoc hos Peter Balling) og 

Morten Teglgaard Strøe (1. års studerende). 

 

Ulrik sagde tak for indsatsen til Peter Balling (professor i eksperimentalfysik og 

medlem af AU’s bestyrelse), fordi Peter træder ud af Institutforum efter dette mø-

de. Michael Drewsen har overtaget Peters plads i Akademisk Råd på fakultetet, og 

derfor vil han også overtage pladsen i Institutforum. 

 

De øvrige mødedeltagere præsenterede sig: Ulrik Uggerhøj (institutleder), Frank 

Grundahl (lektor i astronomi), Nikolaj Zinner (professor i teoretisk fysik og vicedi-

rektør hos AIAS), Esben Rohan Christensen (Ph.d.-studerende hos Georg Bruun) og 

Katrine Vasegaard (sekretariatsleder). 

 

3. Budget/økonomi (Ulrik Uggerhøj) 

Ulrik orienterede om status for IFA’s økonomi. Den overordnede besked er, at IFA’s 

økonomi i de kommende 3-4 år er kraftigt udfordret. IFA bliver pålagt udgifter, som 

bl.a. dækker over øget husleje som følge af Campus 2.0, det nye universitetspæda-

gogiske center og HPC (DEIC). Ulrik har gjort opmærksom på konsekvenserne af 

dette højere oppe i systemet. Ulrik har ligeledes gjort opmærksom på, at det er en 

svaghed ved økonomimodellen, at det ikke er økonomisk fordelagtigt at få et DG-

center pga. et øget administrationsbidrag. Ulrik har desuden foreslået, at AU bruger 

af sin opsparing i stedet for at kanalisere udgifterne ud på institutterne. Dekanen 

har lovet, at der kigges på økonomien igen. 

 

Konklusionen er således, at der arbejdes på, at udgiftsniveauet lettes, men som tal-

lene ser ud nu, er IFA kraftigt udfordret. 
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4. Status på stillingsopslag (Ulrik) 

Ulrik orienterede om status på stillinger. I årets løb er Folmer Lyckegaard og Grete 

Flarup blevet pensioneret. Jes Madsen er ligeledes gået på pension efter at være 

stoppet som prodekan. Niels Hertel går på pension til nytår og bliver derefter ansat 

1 time om ugen, da han ikke kan blive emeritus som AC-TAP. 

 

Af VIP-ansættelser er Yong Chen startet i en halvtidsstilling som professor, hvilket 

øges til en fuldtidsstilling fra nytår. Simon Wall er blevet ansat som lektor fra 1/5. 

Desuden har IFA sammen med Geoscience ansat Christoffer Karoff i stillingen Re-

mote Sensing. IFA bidrager til at finansiere hans stilling frem til udgangen af 2024. 

 

I forhold til kommende stillinger er der: 

• Syntese af nanostruktur/halvleder (lektor/professor) er fortsat i stillingsplanen. 

• Indlejringsstilling under Thomas Pohls Niels Bohr-professorat er næsten på 

plads, og den kommende lektor starter 1/9 2021. 

• Lektorat i kosmologi har været i genopslag pga. for få ansøgere ved første op-

slag. Stillingen forventes besat inden for en måneds tid. 

• Indlejringsstilling i teoretisk materialefysik under Philip Hofmanns Villum Center 

er slået op med frist 1/2 2021. 

• Desuden kommer der to eksperimentelle indlejringsstillinger i Liv Hornekærs og 

Thomas Pohls DG centre. 

• Anne E.B. Nielsen er fra 1/9 blevet lektor efter at have været tenure track-

adjunkt. 

• Hans Fynbo, Steen Brøndsted Nielsen, Peter Balling, Georg Bruun og Nikolaj 

Zinner er blevet forfremmet til professorer i løbet af året. 

 
5. Orientering fra Akademisk Råd (Peter) 

Peter orienterede om arbejdet i Akademisk Råd det seneste år. I forbindelse med 

delingen af det tidligere ST blev det besluttet at videreføre det fælles akademisk 

råd i 2020 med et underudvalg for hhv. NAT og TECH. De hidtidige rådsmedlemmer 

blev forlænget, så de ikke som ellers planlagt var på valg i 2019, dog med undtagel-

se af de studerendes repræsentanter. 2020 er dermed et overgangsår og to selv-

stændige akademiske råd vil blive etableret fra 2021. 

 

Rådet har ud over sine faste opgaver ift. tildeling af Ph.d.- og doktorgrader, udpeg-

ninger, indstillinger mm. beskæftiget sig med en række forskellige temaer: 

• Citationsanalyser ifm. bedømmelser 

• Deling af fakultetet ST 

• Bæredygtighed 

• Høring om AU’s klimastrategi 2020-2025 

• Fremtidens meritering 

• Corona-krisen 

• Opfølgning på kvinder i forskning 

• Høring vedr. handleplan for diversitet og ligestilling 

• Politik for tenure track 

• Ny stillingsstruktur og tilpasning af kriterier for varige ansættelser 
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• Høring om ny organisering af ingeniørområdet 

• Status efter oksekødsrapport og aktindsigter 

• Fremtidige rapportkategorier på TECH 

• Struktur for de kommende akademiske råd på NAT og TECH fra 2021 

• Strategiprocesser på de to fakulteter 

 

Rådet er derudover blevet inddraget i nedsættelsen af rådgivende udvalg ift. an-

sættelse af prodekaner. 

 
6. Evt. 

Intet at bemærke. 


