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AARHUS UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

Møde den 5. februar 2020, kl. 18.00-18.30 
Aarhus, Ny Munkegade 120, (1520-731 Sea View) 
Akademisk Råd 
 
Deltagere: Anne Jensen - formand (AJ/ENVS), Eskild Holm Nielsen (EHN/dekan Tech), Jens Malmkvist 

(JM/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Annette Baattrup-Pedersen (ABP/BIOS), Henrik Karstoft (HK/ENG), 

Hanne Lakkenborg Kristensen (HLK/FOOD), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP), Stine Munkholm Jesper-

sen (SMJ/stud.),  Niklas Stoyan Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Frederik Kronvang Gade (FKG/stud.), Kia So-

fie Abildtrup (KSA/DKN) 

Afbud: Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO) 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: - 

REFERAT  

 
Kl. 18.00 – 18.05 (5 min.) 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Anne Jensen bød velkommen til at det første møde i Akademisk Råds underud-
valg for Faculty of Technical Sciences. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Kl. 18.05 – 18.15 (10 min.) 
1. Introduktion v. EHN 
 
EHN præsenterede sin baggrund og fortalte om sine visioner. Tech skal være 
kendt som et samarbejdende fakultet. Der er store muligheder for at skabe in-
novative løsninger, bl.a. i forhold til den grønne omstilling, inden for alle fakul-
tetets kerneområder.  
 
Der bliver sat gang i en ledelsesmæssig strategiproces på Tech, hvor også Aka-
demisk Råd vil blive inddraget. 
 
EHN ser frem til samarbejdet og planlægger at besøge alle Techs lokationer i 
den nærmeste fremtid. 
 
Der var opbakning til den samarbejdende tilgang og rådet ser ligeledes frem til 
samarbejdet. 
 
Kl. 18.15 – 18.25 (10 min.) 
2. Status efter oksekødsrapport og aktindsigter 
 
EHN orienterede om status på de mange aktindsigter, der har været i forlæn-
gelse af oksekødssagen i efteråret 2019. Der er udleveret 65.000 sider, så der er 
brugt mange ressourcer på besvarelserne. 
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Det er vigtigt at drage læring af sådan en sag og der er en række punkter, hvor 
vi skal blive bedre. Det gælder bl.a. journaliseringspraksis, mailpolitik og mail-
kultur, standardkontrakter, pressehåndtering mv. Der er behov for retningslin-
jer centralt, men også for løbende debat og erfaringsudveksling om praksis på 
institutterne. 
 
Et par af de jurister, der har væres sagsbehandlere på aktindsigterne vil tilbyde 
institutterne at komme rundt og give en orientering om, hvad aktindsigtssager-
ne betyder for forskerne. 
 
EHN understregede, at der selvfølgelig skal være plads til faglige uenigheder og 
diskussioner, men at det er vigtigt at holde en god og kollegial omgangstone.  
 
Kl. 18.25 – 18.30 (5 min.) 
3. Eventuelt  
 
JM bemærkede, at der på forsiden af fakultets nye hjemmeside kun bliver gjort 
opmærksom på ingeniøruddannelsen. Det vil være godt med større synlighed 
omkring fakultetets øvrige uddannelser. 
 


