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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

28. feb. 2022 14.00-15.30 Frandsensalen 2 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Niels Mejlgaard (NM), 

Hans Erik Bøtker (HEB), David Lundbek Egholm (DLE), Brian Vinter (BV), 

John Westensee (JW)  

 

Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster Pkt. 7 Birte Christensen-Dalsgaard 

Noter Inge Liengaard 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden   

Noter - 

Konklusion Godkendt 

2 Godkendelse af referat 

Noter - 

Konklusion Godkendt 

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Victor Albeck Prisen 2022 (lukket) 

Noter BBN indledte. Det er udvalgets opgave at indstille en mand og en kvinde i pri-

oriteret rækkefølge.  

 

Drøftelse 

• Overordnet var der ingen bemærkninger til vurderingerne.  

• Der var en kort drøftelse vedr. alder. Det blev præciseret, at alder ikke er 

et kriterium; det er i stedet, at hvor kandidaten er i karrieren ( ”yngre 

(henset til anciennitet), forskertalent, som er inde i et videnskabeligt ar-

bejde og derunder har fremlagt et eller flere betydelige resultater, der gi-

ver løfter for det fremtidige arbejde”).   

 

Konklusion Forskningsudvalget besluttede, hvilke to kandidater, som indstilles.  

 

4 Holst-Knudsens Videnskabspriser 2022 (lukket) 

Noter BBN indledte. Det er udvalgets opgave at indstille en mand og en kvinde i pri-

oriteret rækkefølge.  

 

Drøftelse 

• Overordnet var der ingen bemærkninger til vurderingerne.  
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• Der var en kort drøftelse af muligheden for ikke blot at honorere en eks-

traordinære individuelle indsats (fx hjemtag af ERC), men også den mil-

jøskabende og kapacitetsopbyggende indsats.   

 

Konklusion Forskningsudvalget besluttede, hvilke to kandidater, som indstilles.  

 

5 Jubilæumsfondens Forskningsformidlingspris 2022 (lukket) 

Noter BBN indledte. Det er udvalgets opgave at indstille en mand og en kvinde i pri-

oriteret rækkefølge.  

 

Drøftelse 

• Overordnet var der ingen bemærkninger til vurderingerne  

• Det blev nævnt, at de fremsendte CV´er er ”traditionelle” og ikke har sær-

ligt fokus på formidling. Derfor kan det være lidt svært at vurdere ift. pri-

sen.  

• I relation til drøftelsen blev deklarering af interesser, samarbejdspartnere 

mv. kort vendt. Dette er et emne, som udvalget evt. kan drøfte igen på se-

nere tidspunkt. Kan man hjælpe forskere til at sikre transparens; også ift. 

historiske samarbejdspartnere; fx gennem systemunderstøttelse i PURE.  

 

Konklusion Forskningsudvalget besluttede, hvilke to kandidater, som indstilles.  

 

6 Data Management – godkendelse af organisering 

Noter Forskningsudvalget havde en kort indledende drøftelse.  

 

Konklusion Forskningsudvalget  

• Godkendte det fremsendte forslag til organisering  

• Besluttede, at bilagsmaterialet skærpes inden fremsendelse til UL. Fokus 

skal være på compliance-niveau, præcisering af, hvor opgaverne løses (cen-

tral/decentral). Desuden skal de økonomiske konsekvenser beskrives.  

 

 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

7 Forskningsudvalgets input til Handleplan 2023: 

1. drøftelse  

Noter BBN introducerede. Der er ikke nødvendigvis behov for at sætte nyt i værk. 

Aktiviteter kan fint ligge i forlængelse af igangværende indsatser/aktiviteter i 

den igangværende handleplan.   
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Drøftelse 

• Forskningsudvalget skal drøfte forslag igen på kommende møde mhp. at 

beslutte, hvilke aktiviteter, man vil anbefale, skal indgå i Handleplan 2023.  

• Inden næste drøftelse skal alle forslag beskrives yderligere – der udsendes 

skabelon til dette formål.  

 

Konklusion • Forskningsudvalget drøftede ideer til indsatser og aktiviteter til Handle-

plan 2023.  

• De fremførte forslag beskrives yderligere af forslagsstillerne i samarbejde 

med støttefunktioner inden kommende møde i Forskningsudvalget d. 21. 

marts.  

•  

8 Eventuelt 

Noter • Birgit Schiøtt udtræder af DeiCs e-ressourceudvalg. Der skal findes en aflø-

ser for hende. Health, Nat og Tech, koordinerer internt.   

• Der er behov for drøftelse af, hvordan beslutning om overførsel af data til 

3. verdens lande skal implementeres på fakulteterne.  Der laves oplæg om 

dette, som drøftes på kommende møde.  

 

Konklusion  
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

9 Nyt om hjemtag 

Noter - 

Konklusion - 
 

 


