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REF: TIMS

Dagsorden:
Ad 1) Godendelse af dagsorden
Bente Rosenbeck foreslog, at punkt 7 blev udsat til næste gang,
hvor John E. er med.
Punkt 6 opretholdes, selvom det får et andet indhold.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 21.5.2014
Rettelse til punkt 6, der skal stå: institutledelsen har fået en klage.
Pearl B. Henriksen havde en kommentar til punkt 8. Implementering af LYNC er planlagt hos VIP’erne til den 24. september, men
det udskydes, hvis det fortsat ikke fungerer på 2. sal, som det er tilfældet i øjeblikket. (Efter mødet er det blevet besluttet, at udskyde
det til den 4. november)

Ad 3)

APV
Ved arbejdsmiljødrøftelsen den 13. august 2014, er der lavet 2 nye
handleplaner som nu ligger på intranettet.
René Rasmussen vil tage punktet, om kommunikation mellem VIP
og Administrationen op på et lokalmøde med HVIP og DVIP.
For at hjælpe VIP’erne med hurtigt, at kunne finde frem til, hvem
de kan henvende sig til i administrationen, vil oversigten der hænger ved døren til administrationen, blive opdateret når de nye sekretærer er startet, og lagt i dueslagene.

Ad 4)

Oplysninger om eksamensaktivitet mv. i forbindelse med undervisning og vejledning
Det er ikke muligt i de systemer vi har nu, at trække en liste over
hvilket eksamener den enkelte underviser har haft. Derfor er de
blevet bedt om, ud fra deres selvangivelse, at komme med en oversigt til deres MUS.
Punktet vil komme med på et senere SU-møde evt. i forbindelse
med opsamling efter MUS.

Ad 5)

Orientering om timeregnskab for HVIP
Der bliver i øjeblikket arbejdet på opgørelse, men selvangivelserne
for foråret 2014 er ikke helt klar endnu.
Der er ansat en studentermedhjælper, der er ved at arbejde med
sammentællingerne for perioden 2012-2014.

SIDE 2 AF 3

SIDE 3 AF 3

Ad 6)

Institutseminar 29. oktober – Work-life balance
Institutseminaret er aflyst og begrundelsen er dimensioneringen af
uddannelserne. Der er usikkerhed om de økonomiske konsekvenser
på HUM og man venter på at ministeren kommer med et udspil.
I stedet for seminaret foreslås det, at afholde tema-seminarer med
udgangspunkt i de forskellige udvalg, hvor man så kan invitere de
dele af administrationen med, der har tilknytning til arbejdsopgaverne i udvalget.
Derudover vil SU vil være vært for et tema-seminar om kommunikation. Da dette emne er særdeles vigtig, er det nok nødvendigt, at
pålægge repræsentanter fra de enkelte faggrupper at deltage.
Punktet kommer på ved næste SU-møde.

Ad 7)

Retningslinjer for brug af kuglebanen på biblioteksvæggen
Punktet kommer på ved næste SU-møde.

Ad 8)

Orientering
a. Økonomi (Q2)
Der blev ikke delt bilag rundt, da der fortsat er usikkerhed
med de data der kan trækkes fra Navision.
Vi går ud af Q2 med et større overskud end forventet, på 1,5
mil. kr.
Det skyldes bl.a. at Lasse Horne Kjældgaard fratræder sin
stilling som lektor og at en af 12/14 lektorstillingerne er blevet udskudt til 2015. Driftsudgifterne ligger lavere, men vi
forbruger typisk flere penge på drift i slutningen af året. Der
har været større omsætning på de eksterne projekter end forventet og dermed også mere overhead.
Ifølge referatet af direktionsmødet den 18. august, var der ingen bemærkninger til Q2 fra økonomichef Jan P. I 2015 vil
der være en nedgang i institutternes budgetter, for INSS betyder det en nedgang på 2,5 mil. kr.

Ad 9)

Eventuelt
Intet under eventuelt.

Næste SU-møde er 23. oktober 2014.

