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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
22. juni 2021 15.00-16.00 Teams 6 

 
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  
Gæster Pkt. 4 Christina Dahl 
Noter  

 
 

Nr. Dagsordenspunkt 
1  Godkendelse af dagsorden  
Noter - 
Konklusion Dagsorden godkendt 
2 Godkendelse af dagsorden 
Noter - 
Konklusion Referatet blev godkendt. 

Der udarbejdes en opdateret årsrapport vedr. ekstern forskningsfinansiering 
2020 til Forskningsudvalgsmødet i august. 

 
Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
3 AU organisering ift. fordeling af DeiC HPC 
Noter Brian Vinter introducerede til punktet.  

Han tilføjede, at HPC Forum bør udvikle er en model for præallokering af res-
sourcer for at gøre det muligt at kunne garantere ressourcer, hvis en ansøg-
ning imødekommes. 
 
Drøftelse 
• I sagsfremstillingen foreslås, at den konkrete sagsbehandling, herunder ko-

ordinering ift. DeiC, varetages af den sekretariatsfunktion, der oprettes til 
at understøtte RDM. JW oplyste, at der pt. arbejdes på en beskrivelse af en 
sådan sekretariatsfunktion.  

• Der er opbakning til at justere kommissoriet HPC Forum som foreslået (bi-
lag 1). Dog justeres pkt. 6 om repræsentation, hvor det præciseres, at dette 
sker efter godkendelse af dekan.  

• Det blev understreget, at HPC Forum ikke har økonomisk kompetence, 
men bidrager med faglige vurderinger.   
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• Det er sandsynligt, at mængden af ansøgninger og dermed forummets ar-
bejdsbyrde vil vokse i de kommende år. Derfor bør man overveje en lang-
tidsholdbar løsning. Tech har fx lavet et lokalt udvalg, der skal behandle og 
prioritere ansøgninger fra Tech, inden de fremsendes til AU HPC Forum.   

 
Konklusion Udvalget kvalificerede forslaget om set-up til behandling af ansøgninger og ju-

stering af HPC Forums kommissorium. Det endelige forslag sendes til godken-
delse i universitetsledelsen. 
 
Fakulteterne kontaktes mhp. hver at udpege to repræsentanter til HPC Forum.  
  

4 Forberedelse af dialogmøde med Uddannelses- og Forskningssty-
relsen om Horizon Europe  

Noter JW introducerede til punktet.  
Et vigtigt fælles fokus er søjle 2 – partnerskabs-søjlen – fordi der her vurderes 
at være et uforløst potentiale.  Ligeledes bør det store opsøgende/forbere-
dende arbejde der er gennemført på AU, nævnes.  
 
Drøftelse 
• SSH er ikke en referencegruppe, hvilket er ærgerligt.  Det kan evt. be-

mærkes under punktet med reference-grupperne.  
• Det er relevant at efterspørge ministeriets hjælp ift. det internationale 

samarbejde, fordi der er uklarhed ift. national medfinansiering og en be-
kymring for, at det bliver for innovationsrettet.  

• Status på ansøgninger til ERC og Marie Curie samt koordinator-ansøg-
ninger tyder på højt aktivitetsniveau. Det lader til, at forskere er tidligere 
ude denne gang, hvilket er meget positivt.  

 
Konklusion Udvalget drøftede oplægget fra FSE som forberedelse til mødet med styrelsen. 

 
5 Evt.  
Noter Der blev afholdt virtuel Marie Curie master class i maj med 59 deltagere.  

De får fuld support fra FSE i det videre arbejde. Overordnet vurderes, at den 
virtuelle tilgang har fungeret tilfredsstillende; inkl. involvering af supervisors. 
Ansøgningsfrist er 12. oktober 2021.  
 

Konklusion - 
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Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
6 Status på etablering af ERDA og SIF platform på AU 
Noter Der opfordres kraftigt til, at universitetsledelsen snarest træffer beslutning om 

finansiering, da behovet blandt forskere er akut. Sagen blev senest drøftet i UL 
d. 5. maj.  
 
Det er efterfølgende aftalt, at der arbejdes på at finde en løsning inden som-
merferien. 

Konklusion - 
7 Nyt om hjemtag 
Noter - 
Konklusion - 
8 Kommunikation af forskningsresultater – deklaration 
Noter - 
Konklusion - 
9 Guild-universiteternes hjemtag fra Horizon2020 
Noter AU klarer sig generelt flot i sammenligning med de øvrige universiteter i The 

Guild.  Det gælder bl.a. hjemtag af Marie Curie-stipendier, mens der er poten-
tiale for at skærpe yderligere ift. de øvrige ERC-virkemidler (St, CoG og AdV) 

Konklusion - 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


