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1. Formalia 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
Valg af referent: Andreas Olsen 
 
2. Lokalerokade F2018 
Søren orientering om bygningsrotationen, hvor instituttet afgiver noget af perifere 
bygningsmassen mod at få råderet over andre bygninger tættere på resten af insti-
tuttet. 
 
Søren orienterer om de forstående planer for flytning af en række bygninger/funkti-
oner som følge af bygningsrotationen. 

• Legolab: Man kan overveje at flytte det til Babbage-0. Der er dog en udfor-
dring med ADA-018. Man kan også overveje at flytte det til Nygaard. 

• HatchIT: Flytning af HatchIT til Bush-stuen til venstre.  
• Studiecafé (udvidelse): Udvides i lokalet opad. Regnecentralen skal åbnes op, 

så hele huset bliver en slags studenterhub. 
• Stibitz (udvidelse): Vi overtager bygning 5366 til udbygning af labfaciliteterne.  
• Benjamin/Incuba: Søren vil foreslå Bent Lorentzen, at aktiviteterne i Benja-

min flyttes til Incuba-kælderen. 
 
Olav foreslår, at vi prøver at arbejde langsigtet på at konsolidere alle vores aktiviteter 
tættere på vores område. 
 
Søren og Andreas giver en opdatering efter deres møde med Bent Lorentzen. 
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3. Det gode arbejdes-og studiemiljø 
 
Andreas orientering om den nye runderingsordning, hvor studentermedhjælpen bru-
ger 8 timer ugentlig på at gennem møde- og undervisningslokaler for fejl og mangler 
samt sikre at lokalerne er pæne og brugbare. 
 
Info-skærme: Der skal være nogle info-skærme, hvor de studerende er (ADA-0, Stu-
diecafe, Stibitz/Chomsky). 
 
Indgangspartier: Der skal være mere fokus på det. Vi starter med ADA og ser hvordan 
tingene bliver efter skiltene kommer på bygninger. 
 
4. Evt. 
Søren Poulsen orienterer om status for lagerplads på instituttet samt en omorganise-
ring af denne. 
 
De datalogi mangler tavler til at træne og øve ved tavler. 
 
Vi skal være opmærksom om der kommer et behov for stillearbejdspladser. 
 


