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Til stede: Lars Bojer Madsen, Søren Rud Keiding, Niels Carl Hansen, Søren Peder 

Madsen, Christian Storm Pedersen, David Lundbek Egholm, Anders Nedergaard Jensen 

og Søren Christensen 

 

Via Skype: Torben Asp 

 

Afbud: Witold Kot, Peder Klith Bøcher og Ove Christiansen 

 
 

Referat 

 
1 Planlægning af faglig dag 

 

Det blev diskuteret hvad en faglig dag kunne indeholde.  

 

Det blev besluttet, at indkalde til en intern dag evt. med foredrag, med henblik på 

at synliggøre faciliteterne og give mulighed for diskussioner. 

 

David Lundbek Egholm, Christian Storm Pedersen og Søren Peder Madsen sagde 

ja, til at være tovholdere på arrangementet. 

 

2 Interface med AU IT 

 

Søren Christensen fortalte om supportstrukturen på AU IT, hvor supporten ligger 

på fakulteterne. Backup er en af AUITs kerneydelser, og f.eks. på de fleste af de 

virtuelle servere, som AUIT administrerer for forskere, er backup er naturlig del 

af servicen. 

Desuden kunne han berette, at en servicebeskrivelse med overblik over de for-

skellige muligheder for forskerne er på vej. Denne vil også klargøre hvilke funkti-

oner er at betragte som forskningsdata og hvilke ikke er. 
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Der var general enighed om, at der er brug for klare regler for hvad forskeren skal 

betale for og hvad IT står for. 

 

David Lundbek Egholm gjorde opmærksom på, at backup ofte vil blive betragtet 

som en del af overhead, og det er derfor ikke muligt at søge penge til det. 

 

Niels Carl Hansen forespurgte på muligheden for, at få en form for eksekutiv ad-

gang til AUIT-support, for de systemansvarlige på AU, der administrerer større 

computeranlæg. Det blev besluttet, at Søren Christensen og Niels Carl Hansen i 

regi af HPC-AU samarbejdet vil indkalde til et møde og diskutere behovet og 

hvordan dette evt. kan etableres. 

 

3 Status på SDU facilitet 

 

Søren Rud Keiding fortalte, at det går som det skal mht. indbetaling til brugen af 

faciliteten.  

 

Niels Carl Hansen kunne tilføje, at AU pt. benytter omkring halvdelen af det vi 

betaler for. ST bruger sin del, men HE er ikke startet endnu. 

 

4 Strategiske overvejelser 

 

Søren Rud Keiding gjorde opmærksom på AUs digitaliseringsstrategi, som er i 

høring. AU fokuserer bl.a. at have de rigtige fysiske rammer for computing.  

 

Desuden skal der arbejdes på, at STs forskeres digitale kompetencer forbedres. 

 

Lars Bojer Madsen er i gang med at kortlægge STs eScience på AU og opfordrer i 

den forbindelse til at kontakte ham med evt. input. 

 

5 Datasikkerhed 

 

Lars Bojer Madsen nævnte, at der er kommet øget fokus på datasikkerhed og at 

der derfor er lavet en ny datamanagementstrategi. Dette er Labbook en del af. 
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6 Næste møde 

 

Næste møde i ST eScience udvalget vil blive planlagt til februar. 
 
Foreløbige punkter til dagsorden: 
 

1. Status på planlægning af faglig dag – David Lundbek Egholm, Christian 
Storm Pedersen og Søren Peder Madsen 

2. Status på adgang til eksekutiv support ved AUIT for systemansvarlige – 
Søren Christensen og Niels Carl Hansen 

 
 


