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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

20. august 2021 14.30-16.00 Frandsensalen 7 

 

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. 5 Erik Hofmeister, AUL 

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 DNRF Chair – 3. uddelingsrunde (lukket) 

Noter BBN introducerede til punktet.  

Herefter drøftede udvalget forslag til kandidater. 

 

Konklusion Forskningsudvalget besluttede: 

 hvilke kandidater som skal indstilles i 3. ansøgningsrunde. 

 at der fremadrettet er en opmærksomhed på også at indstille kvindelige 

kandidater. 

 

De relevante fakulteter udarbejder det færdige ansøgningsmateriale og frem-

sender til Universitetsledelsens stab senest 28. sept.  

 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Forskningsudvalgets budget 2022 – 1. drøftelse (lukket) 

Noter BBN indledte kort. Herefter var der en fælles drøftelse af forslag til aktivite-

ter/indsatser, som kan finansieres fra Forskningsudvalgets budget 2022.  
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Konklusion Forskningsudvalget 

 drøftede forslag til aktiviteter 2022  

 besluttede, at der udarbejdes beskrivelser af de fremsatte forslag inkl. 

budgetoverslag til næste udvalgsmøde (16. sept. 2021).  

 

5 Strategiplan 2020-2022 og årsplan 2021 for biblioteksbetjeningen 

ved Aarhus Universitet 

Noter JW introducerede kort. Punktet er sat på dagsordenen, fordi der er behov for 

at høre udvalgets vurdering af, om der er behov for nye/andre forskningsser-

vices de kommende år. Sagen drøftes også i RDM udvalg. 

 

Oplæg v. Erik Hofmeister, AUL 

 De nuværende forskerservices rummer både traditionelle og nyere tiltag; 

bl.a. inden for Open science. AUL laver en lang række aktiviteter om Open 

science efter aftale med fakulteterne. Alle aktiviteter afvikles inden for den 

eksisterende ramme, men der kan stadig være behov for afklaring af snit-

flader mellem AU/AUL.  

 Det udestår, hvordan RDM konkret skal organiseres på AU, og det er uaf-

klaret, om det ville betyde nye ydelser fra AULs side.  

 

Drøftelse  

 Licensforhandlinger blev drøftet – de er af stor betydning, og fælles tilgang 

i rektorkollegiet har skabt en stærk forhandlingsposition.  

 Ift. Open Science er det vigtigt at medtænke hhv. det nationale og det euro-

pæiske niveau. 

 Ift. Open Access følger AUL AUs ambitionsniveau. Vurderingen er, at der 

fortsat er potentiale på Health. AUL understøtter dette og kan ikke selv 

gøre yderligere.  

 OBS på at udgifter til Open Access-publicering kan skrives ind i budgettet i 

private fondsansøgninger.  

 Der var ros til kurser i ansvarlig forskningspraksis og til bibliotekerne som 

vigtige, levende steder på campus.  

 

Konklusion Udvalget drøftede forskningsservices.  

Der blev udtrykt tilfredshed med samarbejdet med AUL. 

AUL understregede, at det er vigtigt, at AUL tænkes ind rettidigt både strate-

gisk og operationelt. 

 

6 Eventuelt 

Noter - 

Konklusion - 
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
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7 Nyt om hjemtag 

Noter - 

Konklusion - 

8 Årsrapport om ekstern forskningsfinansiering 2020 – opdatering 

(lukket) 

Noter - 

Konklusion - 
 

 


