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Møde den: 27. juni 2017 kl. 14 – 15.30 

Institut for Økonomi 

2632-L261  

 

 

Deltagere: Annia Hoffmeyer, Christel Brajkovic Mortensen, Finn Schøler, Karin 

Vinding, Lene Bavnbek Enevoldsen, Mogens Dilling-Hansen, Niels Jørgen Relsted, 

Thomas Munk Laursen, Thomas Pallesen og Lene Hauschildt (HR) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Opfølgning på seneste referat  

Lene fortalte som opfølgning på det sidste referat, at det er planen (men ikke 

besluttet), at gøre parkeringskælderen til medarbejderparkeringsområde.  

 

Efter mødet har Lene fået oplyst, at det er planen at indføre brug af en form 

for parkeringstilladelse, således at man sandsynligvis skal købe en sådan 

for at kunne parkere dér. Til gengæld er det endnu ikke afklaret, om stude-

rende vil kunne købe en tilladelse 

 

Thomas Munk Laursen blev præsenteret som nyt medlem af B siden i LSU. 

Thomas M er professor på Center for Registerforskning og træder ind i stedet 

for Philip Rising, som stopper på centeret. 

 

Mogens spurgte i forbindelse med punktet til selve formen af møderefera-

terne, da han oplever, at referaterne er for lange og udførlige. 

 

HR svarede, at det har ikke tidligere har været drøftet, men at det i LSU regi 

er vanskeligt at udarbejde beslutningsreferater, da punkterne ofte er til drøf-

telse, og der ikke nødvendigvis drages konklusioner. Karin gav udtryk for, at 

hun gerne vil have, at detaljeringsgraden fortsætter, da dette er med til at give 

de øvrige medarbejdere et indtryk af drøftelserne. Karin gav endvidere udtryk 

for, at det er vigtigt i den situation, som instituttet pt befinder sig.  
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Det blev aftalt, at den nuværende referat form fortsættes, og at når der kom-

mer en ny institutleder, kan dette drøftes igen på LSU. 

 

Niels bad om, at referaterne kommer indenfor 1 uge eller 14 dage efter mødets 

afholdelse. 

 

3. Generel orientering fra Thomas Pallesen om økonomi, budget, re-

kruttering m.v. 

Thomas orienterede om, at budgettet ser fornuftigt ud både for fakultetet og 

instituttet. Udfordringen for både instituttet og fakultet er at sikre, at hjem-

tagning af ekstern midler har det ønskede niveau. Thomas fortalte, at der er 

iværksat et projekt, som skal sikre, at institutterne kan lære af hinanden og 

blive bedre til at søge og opnå eksterne midler. Thomas sagde endvidere, at 

instituttet skal blive bedre til at søge private og EU fonde, grundet de nedskæ-

ringer, som der har været i de offentlige fonde. 

 

Herefter orienterede Thomas om, at der i forhold til professoratet i Business 

Economics er kommet bedømmelser. Sektionslederne har ikke ønsket at råd-

give i forhold til dette opslag, hvorfor Thomas har talt med bedømmelsesfor-

manden. Dette har ført til, at der vil blive blevet tilbudt et antal personer på 

instituttet et professorat, og der er en ekstern ansøger, som er inviteret til 

samtale. 

 

Thomas fortalte, at der ligeledes er kommet på bedømmelser på lektoratet.  

Sektionsledelsen har rådgivet og kommet med deres indstillinger. Thomas 

sagde, at det dog ikke er sikkert, at der vil blive taget en beslutning inden 

sommerferien.  

 

Herefter orienterede Thomas om, at i forhold til ansættelse af en kommende 

institutleder, vil han invitere sektionslederne til en individuel snak og drøf-

telse med hver enkelt. 

 

4. lønforhandling 

Thomas orienterede om, at lønforhandlingerne nu er afsluttet. Instituttet 

holdt sig inden for den fastsatte ramme, og HR sørger for, at alle, som har fået 

tildelt tillæg eller engangsvederlag får det udbetalt senest med juli måneds 

løn.  

 

 

5. Evt. 

Thomas orienterede, om at byggeriet på nordøstre hjørne er blevet forsinket, 

det kan desværre have betydning for nogle af de undervisningslokaler, som 

skal bruges til semesterstart. Christel fortalte, at arbejdet med istandsættelse 

på Fuglesangs Allé går efter planen. 
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Niels spurgte til sidst om status på kantine udbuddet. Thomas fortalte, at der 

har været en fejl i udbudsmaterialet, hvilket har forsinket arbejdet. Den valgte 

leverandør vil skulle starte d. 1. november 2017. 

 

6. Næste Møde  

Det blev aftalt at afholde næste LSU møde ultimo september. 


