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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

8. februar 2019 13.00-15.00 Rektoratets mødelokale 2 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 

(AMP), Lise Wogensen Bach (LWB), Per Baltzer Overgaard (PBO), Søren Rud 

Keiding (SRK), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN)  

 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL) 

Afbud BBN deltog ikke i behandlingen af pkt. 3, 4 og 8. 

Gæster Arnold Boon deltog under pkt. 2 

Noter Inge Liengaard 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 15/1 2019 

Noter Pkt. 5, 6 og 7 behandles først.  

 

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter Uddelinger – statusnedslag 

 Kvittering til FSE for godt overbliksmateriale 

 Semper Ardens hjemtag ser fornuftigt ud 

 NNF og VYI har forbedringspotentiale  

 

Bemærkninger 

 ST: har gode erfaringer med at være mere ledelsesnær i ansøgningsproces-

ser. 

 

DeiC – strategi  

 ABOON deltog - er ny AU-repræsentant i DeiCs bestyrelse. Han vil gerne 

klædes på til møderne og ligeledes gerne informere tilbage.  

 To punkter på kommende DeiC-bestyrelsesmøde 

- Skal DK købe adgang til internationale anlæg? Her peger forskere 

(bl.a. HPC Forum) på, at det er fornuftigt at bytte ind i dette.  

- Tilbagemelding på udkast til national strategi: her er meldingen 

umiddelbart, at en lokal facilitet er afgørende, men også det nationale 

niveau er interessant; bl.a. for sundhedsområdet.  Strategien indehol-

der også datamanagement-investeringer (bl.a. storage). 

 

Drøftelse 

 Positivt at der er forbindelse til HPC Forum.  
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 Enig i vurderingen af, at det er nødvendigt med lokal facilitet, hvor for-

skere kan blive stærke nok til senere at indgå i internationale faciliteter.  

 BBN: dilemmaet med de nationale faciliteter er, at de nemt kan tage res-

sourcerne fra det lokale niveau. Der kan evt. arbejdes for, at en national fa-

cilitet kommer til at ligge på AU.  

 Det handler ikke kun om investeringer i hardware, men også support 

 Strategi-udkast er svagest på datamanagement. 

 Vedr. DeiCs organisering er der to forslag: forening eller selvejende institu-

tion.  

 Det noteres, at der er forskellige behov på de forskellige fakulteter. 

 

Konklusion Opfølgning vedr. nedslag 

 Nyttigt når navne på bevillingsmodtagere er med – også fra de øvrige uni-

versiteter (JW).  

 Nyttigt at vide hvor mange ansøgninger, der er sendt afsted fra AU.  

 

Opsamling vedr. HPC/DeiC 

 UFFE vil gerne holdes orienteret. DeiC-dagsorden udsendes til fakulteterne 

forinden med henblik på at indhente evt. kommentarer (ABOON/Inge). 

 

Vedr. publikationer 

 Når der fremsendes rapporter, kan der med fordel medsendes et kort re-

sumé med opmærksomhedspunkter.   

 

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Rigmor og Carl Holst Knudsens Videnskabspris – indstillinger 

(LUKKET) 

Noter Punktet blev drøftet. 

 

Konklusion Udvalget besluttede  

 Hvem der indstilles til prisen 2019 

 At indstille til universitetsledelsen, at det fremover vil være et pejlemærke 

for udvælgelsen, at de indstillede kandidater skal være ”up and coming” 

snarere end forskere, der har deres væsentligste virke bag sig.  

 At indstillingsbrevet, der udsendes til fakulteterne, skal tydeliggøres. 

 

4 Jubilæumsfondens Forskningsformidlingspris – indstillinger 

(LUKKET) 

Noter Udvalget drøftede de indstillede kandidater. 

 

Konklusion Udvalget besluttede hvem der indstilles til prisen 2019 
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Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

5 Halvårlig status på H2020 

Noter JW indledte. 

 Det er positivt med flere koordinator-projekter og ERC-bevillinger i 2018.  

 Ikke desto mindre vokser AUs andel ikke – til forskel fra fx KU og DTU. Vi 

ligger stabilt (lavt) på det samlede hjemtag. 

 AU bør have et større hjemtag til sidst i perioden, hvor der er stadig er 

mange midler tilbage. 

 

Drøftelse 

 På ST er FSE´s afslagsanalyse blevet brugt til at forbedre ansøgningerne. 

Læren er, at rettidig omhu og ledelsesmæssigt fokus bl.a. i forbindelse med 

karrierevejledning tilsyneladende har en effekt. Det er en del af ansættel-

sesstrategi med tenure at aftale hvilke virkemidler, man vil søge. 

 På AR har professionalisereret processen ved at indkøbe hjælp. 

 På AR har man fået det råd fra FSE, at man skal være partner, før man kan 

søge en koordinator – det har stoppet nogle forskere i ansøgningsproces. 

 På HE er der allokeret penge til indsatsen, og der er lavet plan for både in-

dividuel sparring og ledelsesopmærksomhed. Funding-planer er også en 

del af ansættelsessamtaler her.   

 

Konklusion Udvalget tog status til efterretning. 

 

6 Fem projekter om kønsbias – afrapportering 

Noter LWB indledte og præsenterede kort de fem projekter og deres hovedresultater. 

 

Drøftelse 

 De korte rapporter vil være nyttig læsning for hele ledelseskredsen.  

 Det fremhæves flere gange, at den eksisterende handleplan ikke er kendt. 

 En forsker oplyser at have modtaget ubehagelige mails i forbindelse med 

projektet.  

 Observation fra 16/11 – få mænd deltog og stor forskel i holdninger blandt 

danske deltagere og internationale deltagere; fx i forhold til kvoter.  

 

Konklusion  Udvalget tog rapporterne til efterretning – der inviteres ikke ind til yderli-

gere afrapporterings-møde.  

 Rapporterne sendes til drøftelse i universitetsledelsen (KW/IL).  

 Resultaterne skal indgå i det videre arbejde med den kommende handle-

plan  

 Der skal udarbejdes forslag til struktur/plan for, hvorledes den nye handle-

plan skal udarbejdes. I den forbindelse skal det indtænkes, at de internatio-

nale kvinder inviteres ind til at bidrage (AMP/LWB).  
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Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

7 Status på konferencen d. 8/3 

Noter Der er en opmærksomhed ift. deltagelseskredsen. 

 

Konklusion  Udvalget tog status til efterretning. 

 UFFEs medlemmer går tilbage og motiverer medarbejdere m/k til at del-

tage i konferencen (prodekanerne).  

 

8 Eventuelt 

 SDG-konference 

God respons på konferencen.  

 

ICDK – Indien 

 SFU har sendt henvendelse om forskningsattaché i Indien i forbindelse med 

etablering af nyt Innovationscenter.  

 

Beslutning 

 JW tager initiativ til at mødes med forskningsattacheen sammen med An-

ders Frederiksen og Ramjee Prasad, BSS. De øvrige fakulteter kan sende 

evt. bidrag til JW (JW).  

 

 

 

 

 


