
 Side 1 af 4 
 

 
Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1  

8000 Aarhus C 

Tlf. :  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 

Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

10/2 2020 10.00-12.00 Rektoratets mødelokale 3 

 

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

(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN)  

 

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

Afbud John Westensee – Christina Dahl (CD) deltog som substitut 

Inge Liengaard – Knud Warming (KW) deltog som substitut 

Gæster  

Noter Knud Warming 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 14/1 2020  

Noter Vedr. referatets pkt. 3 om etablering af et interdisciplinært center for bæredyg-

tighed blev det præciseret, at prodekanernes inputs ville ske i form af et fælles 

notat. 

 

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter Udvalget drøftede kort hjemtaget fra Villum Investigator. Der var enighed om, 

at hjemtaget er acceptabelt, men med potentiale for forbedring. 

 

Udvalget drøftede desuden hjemtaget af Marie S. Curie Action IF. Der var 

overordnet stor tilfredshed med det samlede resultat. AMP så det fine resulta-

tet som en konsekvens af det øgede engagement fra vejlederne. PBO noterede, 

at ”velkendte navne” står for en relativt stor andel af hjemtaget, hvilket giver 

anledning til at revurdere ansøgningsstrategien på Aarhus BSS. Også OSN gav 

udtryk for, at man på Health vil revurdere ansøgningsstrategien på baggrund 

af resultatet for ansøgningerne fra Health. 

  

Konklusion Orienteringen om nedslagene blev taget til efterretning. 

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Jubilæumsfondens forskningsformidlingspris 2020 (lukket) 

Noter Det blev bemærket, at tre ud af fem fakulteter kun havde fremsendt 1 kandi-

dat. Det var enighed om, at der fremover bør gøres mere for at sikre reel diver-

sitet ved prisuddelinger.  

 

Konklusion Det blev besluttet, hvilke kandidater, der fremsendes til UL. 
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4 Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspriser 2020 (lukket) 

Noter Det blev bemærket, at et fakultet kun havde fremsendt 1 kandidat, og at der 

kun var fremsendt i alt 1 kandidat til den eksterne pris. Det var enighed om, at 

der fremover bør gøres mere for at sikre reel diversitet ved prisuddelinger. 

 

Konklusion Det blev besluttet, hvilke kandidater til den interne pris, der fremsendes til 

UL. 

Der indstilles ingen kandidat til den eksterne pris. 

 

Det blev samtidig besluttet at anbefale, at der fremover uddeles to priser ud fra 

følgende kriterier: 

1. En pris for en lang og fortjenstfuld indsats. Prisen kan både tildeles en AU-

ansat og en AU-alumne med ansættelse i udlandet. De nærmere kriterier skal 

udfoldes yderligere. 

2. En pris til en yngre forsker med ansættelse på AU, som har leveret lovende 

forskningsresultater. De nærmere kriterier skal udfoldes yderligere, men som 

udgangspunkt er målgruppen forskere op til ca. 45-50 år. 

 

5 DG Chair – proces fremadrettet 

Noter - 

Konklusion Forslag til proces blev tiltrådt. 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 Handleplan for diversitet og ligestilling (lukket) 

Noter Udkastet blev drøftet. 

 

Konklusion De faldne kommentarerer indarbejdes, og hvis der er andre inputs, kan de 

fremsendes til Knud/Inge, hvorefter et revideret oplæg tilsendes UL.  

 

7 Interdisciplinært center for bæredygtighed (lukket) 

Noter Udvalget drøftede det fremsendte oplæg. 

 

Konklusion Per, Kurt, Jes, Ole og Anne Marie arbejder videre med oplægget ud fra de 

faldne bemærkninger. 

 

SDG-konferencen d. 18. maj udskydes til efteråret 2020. KW orienterer arran-

gørerne herom. 
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Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

8 Status hjemtag Horizon 2020  

Noter CD fremhævede hovedlinjerne i materialet og erindrede samtidig om, at der 

stadig er mange midler til rådighed under Horizon 2020 til udmøntning i år. 

 

Konklusion Status blev taget til efterretning. 

 

9 Årlig status donationsområdet 

Noter OSN og PBO gav en mundtlig status. 

. 

 

Konklusion Status blev taget til efterretning. 

 

10 Interdisciplinary antibiotic conference 

Noter OSN orienterede om det påtænkte initiativ. 

 

 BBN bemærkede, at vi nøje skal overveje og koordinere, hvornår forsk-

ningsministeren inviteres til konferencer, da vi ikke kan trække ubegræn-

set på ministeren. I denne fase bør man nok holde det som en intern AU-

workshop mhp. at afklare det videre forløb. 

 KN pegede på, at der er relevante kompetencer inden for husdyrområdet, 

som med fordel kan inddrages. 

 AMP anbefalede at indtænke de MEP’er, som var involveret i AMR-kon-

ferencen i Europa-Parlamentet, som AU arrangerede i november 2017. 

 KW erindrede om, at UFFE tidligere har støttet et interdisciplinært AMR-

netværk.  

 

Konklusion KW sender relevant materiale om tidligere tiltag til OSN, som herefter melder 

tilbage til forslagsstillerne.  

 

11 Eventuelt 

Noter KW orienterede om, at der netop er modtaget en høring vedr. de danske prio-

riteringer af EU’s partnerskaber under Horizon Europe. Det omfattende mate-

riale rundsendes snarest til dekanaterne. 

 

Konklusion - 
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