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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

26/10 2018 13-15 Rektoratets mødelokale 10 

 

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 (INLI) 

Afbud Anne Marie Pahuus, Søren Rud Keiding, John Westensee, Kurt Nielsen  

Gæster Knud Warming 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 5/10 

Noter Bemærkninger til referat fra 5/10 2018: 

 Opfølgning pkt. 5:  ”Etablering af HPC-udvalg”: AR, ST samt BSS har 

endnu ikke meldt tilbage med forslag til medlemmer (1-2 pr. fakultet). 

 Præcisering vedr. pkt. 8 ”Evt.”: Det er væsentligt, at der udpeges mandlig 

deltager til den ansvarlige ledelsesgruppe.    

Konklusion Med ovenstående bemærkninger blev dagsorden og referat godkendt. 

 

2  Orientering fra fakulteterne  

Noter  Professor Jørgen Ellegaard Andersen, Matematisk Institut har opnået et 

ERC Synergy Grant.  

Konklusion - 

3 Horizon 2020 – status på hjemtag 

Noter Status blev drøftet; herunder AU´s hjemtag i sammenligning med øvrige dan-

ske universiteter. Det konstateres, at mens AU klarer sig udemærket, placerer 

KU sig flot – særligt på hjemtag af exellence-grants.  

 

Drøftelse 

Kan iværksættes yderligere handlinger ift. at forbedre AU´s hjemtag af EU-

midler?  

 

Igangværende indsatser/aktiviteter: 

 Fokus på styrket rekruttering qua normer for rekruttering.  

 På HE har man fokus på at øge hjemtag – der er formentlig et potentiale, 

som ikke udnyttes.  

 BSS arbejder ift. at motivere flere forskere til at ansøge; særligt når det gæl-

der starting grants.  

 På ST har man justeret de skemaer, som institutledere melder nyansatte 

VIP ind på. Her skal det nu fremgå, hvilke grants man planlægger at søge. 
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Det er en generel opmærksomhed på, om forskere, der har et tilstrækkeligt 

stærkt cv, søger – og hvad årsagerne er, såfremt de ikke gør.   

 

Det noteres, at der kan være chance for bedre succesrate i kommende runde 

pga. uforbrugte midler. 

 

Materialet fra FSE inkl. tallene på institutniveau bruges lidt forskelligt på fa-

kulteterne. Bl.a. HE anvender dem aktivt. 

Konklusion  Orienteringen blev taget til efterretning. 

 Der er plads til forbedring, men der er sat tiltag i gang ift. rekruttering og 

at forskere, yngre såvel som senior, med relevant cv søger.  

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 UFFE – aktiviteter og budget 2019-20 

Noter Indledende bemærkninger 

 Forslag bør have en vis volumen, inden de fremsendes – der er for mange 

små blandt de fremsendte. 

 

Drøftelse af forslag  

 ERC kyndig-ressource: Da ønsket går på fagnær rådgivning, skal dette 

finansieres af fakulteterne selv frem for UFFE. Afslagsanalyser fra FSE an-

tyder desuden, at det er cv og forskningshøjde, projekterne falder på; ikke 

ansøgningens kvalitet.  

 Curie: ST har gode erfaringer– på BSS forholder det sig modsat. Her har 

man til gengæld fået noget ud af ildsjælemidler. 

 Pilot-projekt om young investigator: Hvis pilotprojektet skal støttes, 

skal det faglige fokusbredes ud, så flere institutter deltager i det – gerne et 

institut fra hver fakultet. Institutterne udpeges 

 Konferencen om flere kvinder i forskning signalerer, at der er et 

fælles strategisk fokus på emnet. 

 SDG-netværk + ture til Bruxelles (inkl. AIAS). Hvis tiltaget skal 

støttes, bør det udfoldes, hvad en rejse til Bruxelles bidrager med. Vedr. 

SDG skal det undersøges, om der steder, hvor man faktisk ved noget om 

det, så vi evt. kan hente inspiration dér. 

 Ekstra forslag om én fælles interdisciplinær indsats: fx om 

food/fødevare og sundheds-initiativ. Den skal i givet fald tjene som 

som afsæt for at søge store midler; fx ved Innovationsfonden. Derfor skal 

det i givet fald sikres, at man kan skabe en gruppering, der vil og gør dette.   

 

Konklusion Udvalget besluttede, at: 

 Indsatsområderne ”Rekruttering og vækstlag” slås sammen med ”Kvinder i 

forskning” under førstnævnte overskrift.  

 Af de foreslående initiativer støttes: 

 Marie Curie 
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 Konferencen ”kvinder i forskning”. Konferencen skal primært have et 

internt AU-sigte, men eksterne gæster kan inviteres. Den ansvarlige le-

delsesgruppe består af LWB, AMP og JM.  Denne udpeger en faglig 

sparringsgruppe. Her foreslås, at fx deltagelse fra Institut for Fysik. 

 At følgende forslag skal afklares yderligere (jf. ovenstående bemærknin-

ger), inden udvalget beslutter, om det skal være en aktivitet i regi af UFFE:  

 Young investigator (prodekaner) 

  SDG-netværk (evt. koblet med AIAS-konference) (ST og AR bely-

ser) 

 Interdisciplinær indsats inden for fødevare/sundhed (ST og HE be-

lyser) 

 At der etableres en ”dispositionskasse” hvor mindre initiativer, der falder 

inden for UFFEs område, kan få midler fra, uden at det kræver sagsbe-

handling i UFFE. Dispositionskassen bestyres af formandskab samt INLI. 

 At forbruget på UFFEs budgetramme følges i løbet af året og evt. justeres 

efter behov.  

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

5 Forskningscentre.au.dk – forslag til ny struktur 

Noter PBO præsenterede forslag til ny struktur. 

  

Konklusion Udvalget besluttede, at 

 Godkende forslag til ny struktur 

 Forslaget sendes til dekanerne, inden hjemmesiden tilrettes. 

 Det skal præciseres, at institutlignende centre skal godkendes af bestyrel-

sen. 

 

6 NUFI – forslag til prioriteringer på roadmap 

Noter - 

Konklusion Udvalget besluttede, at: 

 Indstille de fire foreslåede projekter.  

 Listen sendes til NCN. 
 

Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

7 Henvendelse fra DFIR vedr. spørgeskemaundersøgelse blandt in-

ternationale forskere på de danske universiteter 

Noter - 

Konklusion Der gives tilsagn til at anvende AU data i den nationale undersøgelse. 

8 Evt.  

 Ingen bemærkninger. 

 


