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Referat

Til stede: Lars Bojer Madsen, Niels Carl Hansen, Søren Peder Madsen, Christian Storm
Pedersen, David Lundbek Egholm og Ove Christiansen
Via Skype: Torben Asp
Afbud: Søren Rud Keiding, Witold Kot, Peder Klith Bøcher, Anders Nedergaard Jensen
og Søren Christensen
Dato: 23. februar 2017

1. Status på planlægning af faglig dag
David Lundbek Egholm fremlagde forslag til indhold af den faglige dag. (se
udkast tidligere sendt til medlemmerne)
Der var generel enighed om sammensætningen af dagen og omkring vigtigheden
af at få ansigter sat på kollegaer på HPC området og at alle byder ind.
Datoen for den faglige dag blev fastlagt til d. 22. september 2017.
Udvalget diskuterede mulige foredragsholdere og det blev besluttet, at kontakte
Peter Taylor, som er ekspert indenfor supercomputing i Melbourne og Anders
Rhod Gregersen fra Vestas. Ove Christiansen vil kontakte Peter Taylor og Niels
Carl Halsen kontakter Anders Rhod Gregersen. Indlæggene fra begge bør
fokusere på de videnskabelig anvendelser og hvilke HPC kompetencer der
efterspørges hos nye medarbejdere.
2. Status på adgang til eksekutiv support ved AUIT for
systemansvarlige
Niels Carl Hansen berettede fra et nyligt møde i teknikerforummet, HPC-AU,
hvor ønsket om direkte adgang for HPC systemansvarlige til AUITs specialister
var på dagsordenen.
Flere forslag blev diskuteret, uden at der blev truffet endelig beslutning.
Niels Carl Hansen vil sammen med HPC-AU udarbejde et notat, som Lars Bojer
Madsen bringer videre i systemet med henblik på at få mere direkte adgang.
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3. Eventuelt
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Torben Asp nævnte, at backup fra AU IT koster 1000 kr. pr. terabyte om året, og
der var generel enighed om, at det er meget dyrt, og at der bør findes en central
løsning.
Lars Bojer Madsen orienterede om mulig funding via ST infrastrukturmidler og
igangværende arbejde ved mulig ekstern funding.
Niels Carl Hansen kunne oplyse, at ST nu næsten er helt med i forhold til planlagt
forbrug på ABACUS i Odense.
4. Næste møde
Næste møde i ST eScience udvalget vil blive planlagt til sidst i april eller start maj.

Referent: Karin Vittrup

