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Opstartsmøde: Fakultetets forskningsudvalg 
 

Tirsdag den 15. september 2015 kl. 14.30-16.30 

 

Deltagere: Mogens Nielsen (formand), Jes Madsen (formand), Anders Møller, Torben 

Heick Jensen, David Lundbek Egholm, Philip Hofmann, Derek V. Byrne, Bo Brummerstedt 

Iversen, Preben Kidmose, Jacob Schach Møller, Stefan Borre-Gude, Kurt Vesterager Gothelf, 

Lars Peter Nielsen (i stedet for Tobias Wang), Mogens Nicolaisen (i stedet for Per Kudsk), 

Charlotte Lauridsen og Maya Jepsen (ref.) 

Afbud: Mette Termansen, Tobias Wang, og Per Kudsk 

 

 

 

  

 

 

Referat:   

 

1. Velkommen og præsentationsrunde  

Mogens Nielsen bød velkommen og redegjorde med udgangspunkt i kommissori-

et for formålet med etablering af et forskningsudvalg på tværs af ST’s institutter 

og centre.  

 

2. Kort nyt fra fakultetet  

Mogens Nielsen gennemgik kort meddelelseslisten. I forhold til de bevilligede 

midler til H2020n ildsjæle (USM) redegjorde han for, at vi generelt på AU har en 

udfordring i forhold til at hjemtage bevillinger fra delprogrammerne industrial 

leadership og societal challenges. Den nye ST portal for forskningsinfrastruktur 

rettet mod private og offentlige virksomheder vil blive præsenteret på et senere 

møde i ST’s forskningsudvalg. Endelig nævnte han, at de lokale forskningsudvalg 

gerne løbende må arbejde på gode forslag til AU æresdoktorer (udnævnes hvert 

år i forbindelse med universitetets årsfest)  

 

3. Intensivering af samarbejdet med private fonde  

Mogens Nielsen supplerede sagsfremstillingen med informationer fra et nyligt af-

holdt AU ledelsesmøde, hvoraf det fremgår, at hvis vi skal fastholde vores forsk-

ningsaktiviteter og – ambitioner, er det nødvendigt, at vi er mere offensive i for-

hold til at søge private midler og EU-midler. I universitetsledelsens dialog med de 

private fonde, er der et udtalt behov for at kunne fremlægge konkrete forslag til 

projekter. Og der er brug for, at der kan handles hurtigt, hvis fonden viser inte-

resse i forhold til et konkret projektforslag.  

 

Der var en generel drøftelse af oplægget. Det blev besluttet, at det i skemaet til 

indmeldelse af konkrete projektforslag skal præciseres, at det drejer sig om stør-

re projekter (min. 50 mio.kr.) og projekter der min. strækker sig over 5 år. Og 

at der i skemaet skal være plads til at anføre, hvilke fonde der kunne være rele-

vante i forhold til finansiering af det konkrete projekt. Det blev aftalt, at der hol-

des fast i fristen den 2. november i forhold til indspil fra de lokale 
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forskningsudvalg og at fakultetet forsøger at samle tilgængeligt materiale på de 

mest relevante fonde og sender det ud snarest muligt. På næste møde i forsk-

ningsudvalget den 23. november drøftes de indkomne projektbeskrivelser med 

henblik på udarbejdelse af en fælles liste af ST forslag.   

   

 
4. AUFF-bevilling til ST: mobilitetsstipendier  

Forskningsudvalget drøftede proces og kriterier for udmøntning samt prioritering 

af ansøgere til AUFF-bevillingen på 2,1 mio. kr. til mobilitetsstipendier.  

 

Det blev besluttet, at mulighederne for at kunne dække udgifter til ægtefæller 

undersøges hos AUFF. Og at det afklares om der kan ydes lønkompensation og i 

givet fald i hvilke tilfælde.  

 

Det blev forslået, at kriterier for udvælgelse og prioritering kunne indeholde: 

 hvad bibringer opholdet til forskerens projekter samt bredere i forhold til det 

relevante forskningsmiljø på AU  

 hvornår den enkelte forsker sidst var på udlandsophold 

 kvaliteten af den enkelte udrejsende forskers cv og det modtagne universitet 
 

Det blev aftalt, at stipendierne slås op på ST med frist i starten af no-

vember 2015. Forskningsudvalget behandler de indkomne ansøgninger på næ-

ste møde den 23. november. Jes Madsen og Mogens Nielsen kan godkende evt. 

ansøgninger, hvor der er behov for en hurtigere afklaring.  

 
5. AUFF-bevilling til ST: ”ekstrapuljen”  

Forskningsudvalget drøftede en prioritering af de 500.000 kr. af de af AUFF be-

villigede ekstrapulje-midler.  

 

Der var konkrete forslag omkring anvendelsen af midlerne til tilskud til afholdel-

se af konferencer, sociale arrangementer, laboratoriedrift/mindre udstyr, soft-

warelicenser mv. Det blev generelt anført, at der ikke er mange midler i puljen og, 

at det bliver for ressourcekrævende med ansøgningsrunder.  

 

Det blev umiddelbart besluttet, at lade uddeling af midlerne afvente, at udvalget 

beslutter særlige indsatsområder.   

6. Labbook – et nyt data management-system på ST  

Ebbe Sloth Andersen præsenterede labbook (se vedhæftede slides).  

 

  

  

  



 

 

    

Side 3/3 

 

 
 

 

Der var generelt opbakning til, at systemet tilbydes til alle forskere ved ST. Det 

blev rejst, at vi har en udfordring i forhold til, at systemet ikke på alle områder er 

velegnet til opbevaring af rådata, samt at en ST-organisation omkring labbook 

skal på plads, inden systemet udrulles til alle institutter/centre.  

 

7. Marie Curie Master Class på ST  

Jakob D. Sørensen fra forskningsstøtteenheden redegjorde for erfaringerne med 

afholdelse af Marie Curie Master Class på KU. Han nævnte bl.a. succesrater på 

ansøgte stipendier i tilknytning til arrangementerne på KU lå på omkring 30 %.  

 

Der var generelt en positiv stemning omkring et lignende initiativ på ST evt. med-

finansieret af ekstrapulje-midler (se punkt 5). Det blev aftalt, at der udarbejdes 

et konkret oplæg til en mulig model med henblik på næste møde i forskningsud-

valget den 23. november 2015.  

  

  
 


