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Kommissorium for styregruppen for kirurgisk forsknings- og øvelabo-

ratorium ved Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), AU. 

 

Samarbejde mellem ANIS og Hospitalsenhed Midt (HE Midt) 

For at sikre et optimalt samarbejde omkring kirurgisk forsknings- og øvelaborato-

rium ved ANIS, herunder kommunikation mellem AU forskere og hospitalslæger, 

nedsættes en Styregruppe. 

 

Styregruppen udstikker de overordnede rammer for samarbejdet og fornyr aftalen 

hvert 5. år. 

 

Styregruppens sammensætning  
 

Styregruppen består af op til 4 medlemmer fra henholdsvis HE Midt og fra ANIS.  

 

- Se bilag  

 

Forretningsorden  
 

Styregruppen mødes hvert andet år  i november måned skiftevis på Foulum og på 

HE Midt. Såfremt blot én af parterne ønsker det, kan der aftales adhoc-møder. 

 

Der skal senest en uge før mødet foreligge en dagsorden udarbejdet af de to admi-

nistrative kontaktpersoner. Initiativpligten hviler på den institution, hvor mødet 

skal afholdes. 

Der skrives referat fra møderne, som anses for godkendt, hvis der ikke er gjort 

indsigelse pr. mail indenfor 14 dage efter udsendelse. Det gøres ligeledes af den 

institution, hvor mødet afholdes. 

 

 

Faste emner på dagsordenen er: 

 Opfølgning på referat fra sidste møde 

 Status på samarbejdet (f.eks. kvalitet, brug af faciliteterne i forhold til 

budget) 

 Input fra Brugergruppen 

 Aftale for den kommende periode (ønsker til investeringer, budget for 

brug af faciliteterne) 

 Gennemgang af prisaftale og evt. ændringsforslag 

 Evt. 
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INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

AARHUS UNIVERSITET 

Bilag: Medlemmer fra år 2013 

 

Styregruppen består af:  

Institutleder, ANIS, AU 

Forsker repræsentant, ANIS, AU 

 *) Brugergruppens formand  

*) Forskningschef, HE Midt 

Lægefaglig direktør, HE Midt 

Økonomi- og planchef, HE Midt 

Læge/forskerrepræsentant, HE Midt 
 

*) har sekretariatsfunktionen for styregruppen  

 


