Referat centermøde i CfA tirsdag d. 9. maj 2018 (revideret 6/6 2018)
Deltagere: Hans Kirkegaard, Marianne Lisby, Hanne Mørkenborg Bové, Birthe Sindberg, Josephine Johnsen,
Jesper Weile, Stig Holm Jensen, Sandra Langsted og Ida Katrine Thomsen (referant)

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Godmorgen
Flytning
Udmelding om pladsfordeling
Andre nye tiltag og ideer i CfA
Sommerfesten
Nyt fra professor og netværk
Eventuelt

___________________________________________________________________________________________
Beslutning og vigtig/ ny information vil fremover være formen for referaterne fra centermøderne i CfA
2+3) Flytning og endelig pladsfordeling i nye lokaler på Skejby
Når vi flytter skal vi benytte hovedindgangen (J) med adgang igennem Universitetstorvet, og IKKE indgangen til
børnesengeafdelingen (her på plantegningen indgangen til højre ved grupperum 3). Indgangen til
børnesengeafdelingen vil være låst, og vi bør forstyrre den afdeling mindst muligt.
Det er fortsat uafklaret om vi får lås på ved hovedindgangen til CfA (ved telefonboksen/grupperum 1).

For gæster der skal have adgang til CfA vil der blive monteret dørtelefon ved krydspunkt J103 (v. skiltet ”Center
for Akutforskning”), som kobles til mobiltelefon i CfA. Ida vil have ansvaret for mobiltelefonen, når hun er
tilstede. Ellers er ansvaret for mobiltelefonen fælles, og den skal permanent have plads i centret. Herudover vil
Hans få en mobiltelefon tilknyttet CfA.
Rum ”52 Professor”
Hans har besluttet af flytte ind i kontoret rum 52 Professor ( i stedet for rum ”50 Hans”). Kun et skrivebord
samt et mødebord vil få plads herinde. Når Hans ikke er på kontoret vil vi frit kunne benytte kontoret efter
behov.
Rum ”50 Hans”
Marianne flytter ind i rum ”50 Hans” og vil være her 2-3 dage om ugen. Når hun ikke er på kontoret kan vi frit
benytte muligheden for at sidde bag lukket dør. Marianne vil fortsat også have kontorplads i Akutafdelingen,
som hun benytter de dage hun ikke er i CfA.
Rum ”51 Ida”
Birthe og Ida deler kontor.
Rum ”61 Niche”
Hanne tager plads ved skrivebordet nærmest vinduet. Det andet skrivebord flytter ind til Hans, og arkivskabene
vil få plads ved siden Hanne.
”Grupperum 1”
Mathilde og Josephine tager plads ved vinduet.
”Grupperum 2”
Kasper og Anders tager plads ved vinduet.
”Grupperum 3”
Jesper, Stig og Christophe har taget plads i grupperum 3. Grupperum 3 forventes at blive det mest stille
område, da gennemgang til børnesengeafdelingen vil være minimal. Monitor/tv-skærm vil få plads her og kan
benyttes, hvis det ikke forstyrrer dem der har brug for at arbejde i stillezone.
Evaluering af pladsfordelingen vil ske på første centermøde efter sommerferieperioden (september 2018).
4) Andre nye tiltag og ideer i CfA
Uklarhed om betaling for kontorplads i CfA
Der vil ikke blive opkrævet betaling for kontorpladserne i CfA. Hans foreslår dog, at når det er muligt bør vi i
fondsansøgninger budgettere med udgifter til centeret for at dække udgifter til print/kopi, kaffe, kontorartikler
osv.
Jesper foreslår, at vi på næste centermøde kan blive præsenteret for et eksempel på fondsansøgningsbudget,
hvor økonomi til CfA som post er på dagsordenen, hvilket leder til forslag om ”velkomst-pakke”.

”Velkomst-pakken i CfA”
Marianne vil gerne i samarbejde med en arbejdsgruppe (Sandra, Josephine og Ida) udarbejde en velkomstpakke til nye forskere i CfA. Grundet travlhed og ferietid vil pakken først blive præsenteret til september.
Hjemmesko/indendørsfodtøj
Stig foreslår at alle skal skifte til indendørs fodtøj/hjemmesko ved indgangen til de nye lokaler i SKS.
Der er generel opbakning til ideen. Hans er dog ikke stemt for ideen. Vi tager ideen op igen efter flytning.
5) Sommerfesten 2018
Festudvalget/bodega-klubben: Hanne, Josephine og Stig.
Festudvalget står for at lave en Doodle til dato-afstemning for årets sommerfest.
7) Eventuelt
Der vil ikke være remindere på fondsansøgningsreminder i løbet af sommeren - der er ikke nogen fonde (på
listen) som har frist.

