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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

19. maj 2021 15.00-16.30 Teams 5 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Per Baltzer Overgaard 

(PBO), Hans Erik Bødker (HEB), David Lundbek Egholm (DLE), Brian Vinter 

(BV), John Westensee (JW)  

Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud John Westensee deltog fra pkt. 5. 

Gæster Pkt. 5 Jakob D. Sørensen 

Noter Inge Liengaard 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden 

Noter - 

Konklusion Dagsorden blev godkendt. 

2 Godkendelse af referat 

Noter - 

Konklusion Referat blev godkendt.  

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Indstilling til Eliteforskpriser og Eliteforskrejsestipendier (lukket) 

Noter Udvalget drøftede de indsendte forslag fra fakulteterne. 

Det blev understreget, at cv bør indeholde publikationer, der er accepterede, 

mens øvrige artikler, der fortsat er i proces, ikke relevante (jf. vejledning til ud-

arbejdelse af cv).  

 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 hvilke kandidater AU indstiller til hhv. Eliteforskpriser og Eliteforskrejse-

stipendier 2022 

 at prodekanerne næste år ranker kandidaterne, og at drøftelsen tager af-

sæt i denne ranking. 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Impala 

Noter BBN introducerede til punktet, hvorefter fakulteterne kort orienterede om de-

res erfaringer med Impala.  

 

Drøftelse 

 Det var en fælles opfattelse, at materialet er mere anvendeligt som ledel-

sesinformation på fakultetsniveau end på institut-niveau.  
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Konklusion Udvalget besluttede 

 At opfordre CFA til at besøge de respektive fakulteter (Arts undtaget) og 

drøfte den videre brug og finansiering fra og med 2022 med prodekaner. 

 

5 Ekstern forskningsfinansiering – Årsrapport 2020 (lukket) 

Noter BBN indledte og bemærkede, at der har været nogen diskussion om, hvornår 

det er bedst at trække data, fordi der er en relativt lang periode, hvor der sker 

tilføjelser og justeringer. Fx pga. tillægsbevillinger, konsortiedannelser og 

praksis hos bevillingsgiver. Derfor bør det undersøges, om rapporten med for-

del kan udarbejdes rapporten senere – vel vidende, at der fortsat vil kunne 

være efterjusteringer.  

 

Konklusion Udvalget besluttede:  

 at emnet dagsordensættes igen med henblik på at en grundigere drøftelse 

af hjemtag fra de private fonde. Dette med henblik på et større fokus frem-

over. 

 at FSE afklarer med AU Økonomi, om det er muligt fremover at udarbejde 

rapporten i august frem for maj.  

 

 Eventuelt 

Noter Prodekanerne drøftede et forslag om ”dependent care grant”, og aftalte, hvor-

dan man ville arbejde videre hermed.  

 

Konklusion - 
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

7 Nyt om hjemtag 

Noter - 

Konklusion - 

8 Opfølgning på ligestillingsområdet 2020 

Noter - 

Konklusion - 

9 Open Access – opfølgning 2020 

Noter - 

Konklusion - 
 

 


