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Mødedato: 13. oktober 2021
Mødested: Microsoft Teams
Mødeemne: ECOS Institutledelsesmøde
Deltagere: Ole Hertel, Mikkel Tamstorf, Helene Nyegaard Hvid, Flemming Skov,
John Jensen og Louise Verner Machholdt
Mødeleder: Mikkel

1.

Godkendelse af dagsorden v. Mikkel

Dagsordenen er godkendt.

2.

Rekrutteringsplan v. Ole

Institutledelsen gennemgik og opdaterede rekrutteringsplanen. Det blev besluttet, at
den løbende gennemgås på ledelsesmøder, som minimum inden præsentation for
LSU. Efter præsentation i LSU offentliggøres rekrutteringsplanen på intranettet sammen med de andre dokumenter, der ledsager strategien 2021-2025, for at gøre de strategiske prioriteringer tydelige.

3.

Økonomi v. Louise

Vi nærmer os årsafslutningen, og for at få så præcist et resultat for 2021 som muligt
skal timeforbruget på alle projekter afstemmes. I den forbindelse præsenterede Louise
det opdaterede timebudget for 2021, hvor der flere steder er et urealistisk tidsbudget
for resten af året. Projektøkonomerne har meget travlt op mod årsafslutningen og kan
ikke håndtere mange ændringer i sidste øjeblik. Derfor er der behov for, at alle er klar
over deadline for de sidste tilretninger i år - 15. november. Det blev besluttet, at Louise
sender mail ud senere i dag til den udvidede ledelse.

4.

Administration v. Helene

Helene gjorde kort status over status på proces for navneskift. Det er besluttet at skifte
navn fra BIOS til ECOS i ReAp – dette også bagudrettet til 1. januar 2020, for at gøre
det lettere at sammenligne data mellem årene.
Det blev desuden besluttet, at Helene inden jul laver nyt udtræk over, hvem der bruger
WorkZone med henblik på at kunne tage fat i de enkelte medarbejdere, der endnu ikke
er i gang med at journalisere.
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5.

Indflytning/Renovering v. VL

Enhederne på AU Roskilde er endnu ikke nået til enighed om fordeling af lokaler i forbindelse med og efter renoveringen.
Fordeling af lokaler, herunder termorum, på Campus er endnu ikke afklaret, men der
er møde senere i dag, hvor vi håber på en afslutning.

6.

Evt.

Der var intet til dette punkt.

