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Styregruppemøde for 2017: Hospitalsenhed Midt (HE Midt) og Institut for Husdyrvidenskab, AU (ANIS).

Dato: 12. januar 2018.
Tidspunkt: kl. 11.00 til 13.00
Sted: Forskningscenter Foulum (mødelokale D20)
Mødeleder: Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab, AU
Referent: Jens Bech Andersen, Institut for Husdyrvidenskab, AU
Deltagere:
ANIS: institutbestyrer Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), chefkonsulent Jens Bech Andersen (JBA), Nuria Canibe (NCA).
HE Midt: Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt (MBS), forskningschef Lene
Bastrup Jørgensen (LBJ), læge Casper Nielsen (CN), sekretær Ian McCulloch (IM).
Afbud: Økonomichef Leif P Christensen (LPC), Økoplan konsulent Dorte Ryberg
(DR).
NB: Der blev serveret frokost, og der var en kort præsentation af aktiviteter og
fremvisning af faciliteter på AU-Foulum (OP faciliteten og Platform: Mikrobiologi
ved Nuria Canibe).

ANIS Institutfunktion
Jens Bech Andersen
Chefkonsulent
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Direkte tlf.: +4587157758
Mobiltlf.: +4593508758
E-mail: jba@anis.au.dk
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1. Opfølgning på referat fra sidste møde (vedhæftet)
- Ingen punkter til referat
2. Status på samarbejdet, f.eks. kvalitet, brug af faciliteterne i forhold til budget.
Profilering af faciliteterne. (se bilag omkring booking)
- Samarbejdet kører godt. I 2017 har der været dalende aktiviteter i OP faciliteten, og
dette er primært pga. færre aktiviteter fra militæret og ANIS. HE-Midts træningsaktiviteter er nogenlunde stabilt fra tidligere år. Faciliteterne bliver jævnligt tjekket og
diskuteret blandt det personalet, der jævnligt kommer på Foulum. Der sker derfor løbende vurdering og optimering, og dette fungere rigtigt i et samarbejde mellem ansatte på Foulum og HE Midt.
3. Input fra brugergruppen (CN og JBA)
I 2017 har der været 1 møde – hvilket nok er lidt i underkanten. Men, i de tilfælde
hvor der, klassisk set, har været brug for en brugergruppe diskussion/beslutning, er
dette klaret ved drøftelse blandt en mindre gruppe eller telefon samtale.
Brugergruppen har forsøgt at igangsætte aktivitet omkring promovering af faciliteterne, men det lykkedes ikke at prioritere dette i 2017.
Nuria lavede et indlæg omkring ”Mikrobiologi” og eksempler hvor der oplagt vil kunne etableres et samarbejde omkring forskningsprojekter. Både Michael og Lene så op-

Aarhus Universitet

AARHUS
UNIVERSITET
SCIENCE AND TECHNOLOGY

lagte muligheder for fælles aktiviteter inden for de emner Nuria præsenteret. Dette
blev diskuteret yderligere under punkt 4.
4. Aftale for det kommende år (ønsker til investeringer, budget for brug af faciliteterne).
Der var enighed om at det er vigtigt at sætte sig realistiske mål for samarbejdet. Alle i
styregruppen er ikke i tvivl om at faciliteten på Foulum er et vigtigt aktiv, og at det
bør benyttes i et større omfang fremover.
Endvidere diskuterede udvalget, at der skulle fokus på muligt samarbejde på fagligheder, som ikke kun er ”skærende”. Faglige områder der blev nævnt er Mikrobiologi,
Reproduktion, Ernæring og Stofskifte (energi, kulhydrat, protein m.m.).
HE Midt tager emnet op i internt forskningsråd og ledelsen vil sætte fokus på emnet
hvor det giver mening og der er muligheder.

5. Gennemgang af prisaftale og evt. ændringsforslag
Der var ingen forslag til ændringer i aftalen – så aftalen videreføres uden ændring.
6. Eventuelt
Ingen kommentarer der føres til referat.
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