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Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Økonomi 

 

Ulrik orienterede om den økonomiske situation på IFA. I 2020 kunne man se ind i under-

skud på budgetterne for de kommende år, og der har derfor været en stram styring af øko-

nomien, fx ved ikke at genbesætte stillinger, sætte priserne op i værkstederne mv. I 2021 

viste effekterne sig af den stramme styring og de negative bundlinjer blev reduceret, og IFA 

havde økonomien under kontrol. I 2022 er der kommet ekstra regninger til IFA, som gør, at 

vi ser ind i større underskud igen i de kommende år. Dette skyldes primært øgede byg-

ningsomkostninger, herunder stigende energipriser, og inflationen, som bidrager til at ud-

hule budgettet yderligere. Det er samtidigt forventningen, at universitetsledel-

sen/bestyrelsen på AU vil bede fakulteterne om at levere et overskud i de kommende år, da 

energipriserne, inflation mv. har udhulet egenkapitalen.  

 

Ulrik vil informere om den økonomiske situation på informationsmødet på IFA mandag 12. 

december.  

 

3. Personale 

Ulrik orienterede om igangværende stillingsbesættelser. Der kommer til at være tre indlej-

ringsstillinger, som skal slås op i det kommende år, grundet kontraktlige forpligtelser: 

• Indlejringsstilling i teoretiske kvantefænomener ved Thomas Pohls DG NB prof. (ef-

ter Richard Schmidts opsigelse) 

• Indlejringsstilling i Stellar Astrophysics, SAC, efter Victor Aguirre Børsen-Kochs opsi-

gelse 

• 1 eksperimentel indlejringsstilling for DG center CCQ. 

 

Disse tre stillinger skal besættes uagtet den økonomiske situation.  
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4. Arbejdsmiljø og MUS 

Ulrik orienterede kort om ”temperaturen” blandt personale på IFA fra MUS-samtalerne, 

men der var ikke tid til at gå i dybden med emnet på dette møde. LSU kan samle op på næ-

ste møde. 
 

5. Eventuelt 

- 


