
 

 

 
 
Referat fra valgudvalgsmøde den 19. august 2019  

 
Deltagere 
 
Valgudvalget: Sten Bønsing (formand), Kirsten Mølgaard Nielsen, Louiza Bohn Thomsen, 

Berit Klitgård Jakobsen, Olena Kalyanova Larsen og Jens Kirk 
Valgsekretariatet: Sine Sø Kristensen og Ib Munk (referent) 
 
 
Dagsorden:  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Der blev budt velkommen til valgudvalgets nye medlem Louiza Bohn Thomsen. Louiza oplyste, at hun 
går på barsel med udgangen af oktober. Det blev på den baggrund besluttet, at valgsekretariatet 
meddeler Rektorsekretariatet dette, således at de kan anmode SUND om at finde en suppleant for 
Louiza, mens hun er på barsel. Udpegningsprocessen for medlemmer til rektors valgudvalg er siden 
mødet blevet ændret, således at den nu giver mulighed for indsupplering. 
 
Det blev konstateret, at Jakob Sabber Nielsen udtræder af valgudvalget som repræsentant for de 
studerende, og at Rektorsekretariatet derfor har igangsat processen med, at Studentersamfundet skal 
finde et andet medlem til at repræsentere de studerende i valgudvalget. 

 
 
2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde 
 
Referatet blev godkendt. 
 

 
3. Orientering vedr. ændrede valgregler 
 
Sten Bønsing orienterede om de nye valgreglers vedtagelse på bestyrelsesmøde d. 25. juni 2019 og 
forberedelserne hertil.  
 
Valgudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
 
4. Godkendelse af delvalgene omfattet af ordinært valg 2019 

 
Oversigten over delvalg ordinært valg 2019 (valgdata) blev gennemgået. 
 
Valgudvalget undrede sig over, at antallet af valggruppe 1 medlemmer og valggruppe 3 medlemmer i 
nogle studienævn har kunnet være ulige, hvilket således blev drøftet. Der var ikke nogen, der kendte 
svaret på dette, men valgsekretariatet ville forsøge at undersøge sagen. Der vil desuden være 
opmærksomhed på dette fremadrettet. 
 
Bemærkningerne jf. bilag 5 til oversigten over delvalg jf. bilag 4 blev gennemgået: 
 

 Valgudvalget godkendte de indgivne ønsker til repræsentationsområdeopdeling ud fra 
forskningsgrupper til Institutråd for Sociologi og Socialt Arbejde og Institutråd for Statskundskab 
under forudsætning af, at det sikres, at alle VIP’ere er repræsenterede. 

 
 Ønsket vedr. Institutråd for Materialer og Produktion om at have to repræsentationsområder for 

valggruppe 2, henholdsvis et for laboratoriemedarbejdere og et for sekretariatsmedarbejdere, 
blev ligeledes godkendt. 

 



 

 

 Problematikken omkring ændringerne i Studienævn for Byggeri og Anlæg og Studienævn for 
Planlægning og Landinspektøruddannelsen blev drøftet. Ønsket omkring, at de 
geografistuderende, som flytter fakultet senest pr. 1. september 2020, flytter studienævn 
allerede ved ordinært valg 2019, således at der gives plads til repræsentation af geografi i 
Studienævn for Byggeri og Anlæg for både valggruppe 3 (studerende) og valggruppe 1 (VIP) pr. 
1. februar 2019 blev godkendt. Det er efter mødets afholdelse blevet præciseret, at valgretten for 
så vidt angår institutråd og akademisk råd også allerede nu ændres. 

 
Udskydelse af valg: 
 
På baggrund af den forestående fusion mellem Institut for Byggeri og Anlæg og Statens 
Byggeforskningsinstitut, som rammerne endnu ikke er fastlagt for, besluttede valgudvalget at udskyde 
valget for så vidt angår Institutråd for Institut for Byggeri og Anlæg og Institutråd for Statens 
Byggeforskningsinstitut. Valgsekretariatet meddeler de konstituerede institutledere denne beslutning og 
hører hvorvidt, der er evt. indvendinger imod dette. 
 
For så vidt angår Institut for Kultur og Læring, Studienævn for De Erhvervsøkonomiske 
bacheloruddannelser/Studienævn for De erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser og Studienævn for 
Elektronik og IT (vedr. valggruppe 3) blev det besluttet at afvente en snarlig tilbagemelding, hvorefter 
valgudvalget godkender dette pr. mail. Skulle det mod forventning vise sig nødvendigt at udskyde 
yderligere delvalg, vil valgsekretariatet ligeledes bede valgudvalget træffe beslutning om dette pr. mail. 
 
 

 
5. Drøftelse af proces for TAP´s instituttilknytning jf. valgreglernes § 17, stk. 3. sidste pkt. 

 
Den af valgsekretariatet foreslåede fremgangsmåde vedr. proces for TAP’s instituttilknytning blev 
godkendt. 

 
 

6. Godkendelse af tidsplan for ordinært valg 2019 
 

Udkastet til tidsplan for ordinært valg 2019 blev drøftet. Valgudvalget besluttede, at fristen for 
kandidatanmeldelse skal være mandag d. 28. oktober 2019 kl. 12.00, således at kandidaterne får 
weekenden 26. - 27. oktober til at få styr på opstillingen. Med førnævnte justering, blev udkastet til 
tidsplanen således godkendt. 

 
 

7. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af 2019 
 

Valgudvalgsmøderne i forbindelse med ordinært valg 2019 blev fastsat til 11. november 2019 kl. 13.30 
og 29. november 2019 kl 12.00 (valgopgørelse). 

 
 

8. Orientering om sagsforløb vedr. Studentersamfundets anvendelse af hjemmesiden 
www.aauvalg.dk og opstillingsformular 
 

Valgudvalgets formand, Sten Bønsing, orienterede valgudvalget om den forudgående proces, hvor 
valgsekretariatet og Sten Bønsing først har skrevet til og senere holdt møde med Studentersamfundet 
omkring deres valghjemmeside med navnet www.aauvalg.dk og særligt deres misvisende 
opstillingsformular på siden – jf. referatet fra valgudvalgsmødet den 14. februar 2019. Valgudvalget 
besluttede, at valgsekretariatet skal være opmærksomme på, om hjemmesiden www.aauvalg.dk 
forbindelse med valgets udskrivelse igen kommer i drift i uden tydelig angivelse, at der ikke er tale om en 
hjemmeside, som AAU stiller til rådighed for kandidatanmeldelse. I fald det konstateres må 
valgsekretariatet gøre rektor opmærksom på problematikken. 

 
 

9. Orientering vedr. valgkommunikation 2019 
 

Valgudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 

 
10. Eventuelt 



 

 

 
Ingen bemærkninger.  


