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Mødedato: 14. september 2021 kl. 13.00-14.30
Mødested: Teams
Mødeemne: Forskningsudvalg Bioscience (3. kvartal 2021)
Deltagere: Toke Thomas Høye, Ole Hertel, Stine Bjorholm, Christian Frølund Damgaard,
Christian Sonne, Peter Sunde, Thomas Alexander Davidson
Afbud: Peter Anton Stæhr (barsel)
Referent: Anne Mette Poulsen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af et punkt under evt. vedr. overheads ved ansøgninger.

2.

Godkendelse af referat af møde 1. juni 2021 (13-13.05 – 5 min.)
Referatet blev godkendt.

3.

Gensidig orientering fra tjenestestederne (13.05-13.20 – 15 min.)
Der blev orienteret om følgende fra de tre tjenestesteder:
Roskilde: Christian Sonne deltager i Dyreforsøgstilsynets miniseminar den 22/9
om forsøg med vilde dyr. Har nogen i instituttet brug for hjælp med ansøgninger
om tilladelse til at udføre dyreforsøg, stiller Christian sig gerne til rådighed.
Ole Hertel fortalte, at den marine sektion er i gang med at identificere "research
gaps" inden for marin forskning i forbindelse med et møde med Velux Fonden.
Silkeborg: Christian Damgaard fortalte, at fokus i Silkeborg i øjeblikket er på
den kommende indflytning til campus. Tom fortalte, at Johnna Holding har modtaget en Villum Experiment-bevilling på 1,99 millioner kroner til projek-

tet ”Does organic matter released from the melting Greenland Ice Sheet influence cloud processes in the Arctic? Johnna deltog i Forskningsudvalgets
pitchsession og modtog også et internt review af sin ansøgning.
Kalø: Peter Sunde kunne fortælle, at også i Kalø fylder indflytningen meget.
Den 10. november vil der blive afholdt et møde mellem de terrestriske grupper af
"pattedyrfolk" for at snakke om, hvad hinanden kan, og hvad man kan samar-
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bejde omkring. Toke fortalte, at der på Kalø er to (Chris og Toke), som koordinerer ansøgninger til Horizon Europe. Toke har desuden ansøgt om og modtaget
EUopSTARTs-midler, og er blevet inviteret til pitch hos Innovationsfonden via
deres program "Innoexplorer".
4.

Orientering fra seneste møde i NAT-TECH Forskningsudvalg
(13.20-13.30 – 10 min.) v. Christian Damgaard
Christian D. orienterede fra mødet, hvor hovedemnet var Horizon Europe (HEU),
herunder emner som "mission-based research" (ingen konkrete opslag endnu) og
"partnerships", hvor man i samarbejde med udenlandske partnere udarbejder en
ansøgning. I øjeblikket er der et call fra biodiversitets-partnerskabet omkring
samspil mellem biodiversitet og natur. Brian Vinter havde desuden forelagt ideer
om at hyre eksterne konsulenter til at supportere på ansøgninger til HEU. Endelig
opfordrede Ole til at lade sig registrere i EU's ekspert-database med mulighed for
at blive indkaldt som evaluator på ansøgninger til HEU.

5.

Fagligt arrangement i 2021 initieret af Forskningsudvalget
(13.30-13.40 – 10 min.) v. Toke
Moesgaard er booket til mødet den 6.12, og programmet er tæt på at være klar til
udsendelse. Toke vil sende Peter Stæhrs mail til foredragsholderne rundt til
Forskningsudvalget, og hvis der er kommentarer, bedes I vende tilbage til Toke i
løbet af ugen.
Selve programmet blev drøftet. Christian D. anførte, at et relevant emne, der ikke
er repræsenteret, er adaptiv forvaltning.
Det blev aftalt at tage emnet op i en separat runde med henblik på evt. at kontakte
nogle af foredragsholderne om, hvorvidt de kunne inddrage det adaptive perspektiv i deres oplæg.
Desuden vil Ole efter dette møde kontakte prodekan Brian Winter, da det mangler at blive afklaret, hvorvidt han kan komme.
Workshoppen er tiltænkt VIP'ere og altså ikke i første omgang teknikere,
post.docs. og Ph.d.-studerende. Der er dog mulighed for, at teknikere kan deltage,
hvis sektionen finder det relevant.
Toke vil sende det endelige program ud i stedet for Peter Stæhr.

6.

Forskningspraksis: Udvalg vedr. opsamling, oplæg og form (13.4013.55–15 min.)
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Peter Sunde, Christian Damgaard og Tom Davidson har på baggrund af drøftelserne på mødet i juni udarbejdet en skitse til en workshop, og det foreslåede emne
er en workshop på ca. 2-3 timers varighed omkring emnet Krydsfeltet mellem objektiv forskning i forhold til politiske interesser. Forslaget er at indlede med et
pitch af antropolog Hans Peter Hansen efterfulgt af diskussioner i tilfældigt sammensatte grupper.
Det blev vedtaget at Peter, Christian og Tom går videre med skitsen og inddrager
Toke.
Hvad Ph.d.'ere angår, så findes der et obligatorisk kursus om forskningspraksis,
så det er ikke nødvendigt at opfordre til oprettelse af et kursus omkring emnet.
7.

Kønsfordeling (13.55-14.00 – 5 min.) v. Ole Hertel
Status vedr. passus til kommissoriet og videreformidling af denne til Stine
Slotsbo, forperson for Erhvervsudvalget, samt på udpegning af to nye medlemmer
til udvalget.
Tokes passus til kommisoriet blev godtaget. Ole vil gå videre med at kontakte to
nye medlemmer; han tager gerne imod forslag, men to personer er i kikkerten.

8.

Budgetlægningsworkshop (14.00-14.10 – 10 min.) v. Stine Bjorholm
Den planlagte workshop den 3. september omkring ansøgningsbudgetter i et samarbejde mellem Forskningsudvalget, projektøkonomerne på Bioscience samt
Forskningsstøtteenheden er ikke afviklet endnu, så punktet blev udskudt.

9.

Nedsættelse af udvalg vedr. Open Access (14.10-14.20 – 10 min.)
Toke havde bragt på bane, hvorvidt der skulle nedsættes et udvalg til at se på
Open Access. Emnet blev diskuteret, og konklusionen blev, at der ikke skal
nesættes et udvalg, da bestemmelserne og aftalerne om Open Access ligger hos
Det Kgl. Bibliotek. Ole Hertel sagde, at instituttet naturligvis så vidt muligt ønsker
publicering i open access-tidsskrifter, da der ellers skal betales for adgang via
projektmidler.
Peter Sunde oplyste, at der eksisterer en aftale med Elsevier, og det blev aftalt at
informere om dette lokalt på tjenestestederne.

10. Evt. (14.20-14. 30 - 10 min.)
Stine ønskede, at emnet om overheads i ansøgninger bliver taget op, da det kunne
være ønskeligt, at der lægges en linje i ansøgningerne til diverse fonde – ikke
mindst set i lyset af den snarlige deadline for ansøgninger til 15. Juni Fonden I
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forhold til Aage V. Jensens Fonde har Bioscience længe søgt om og fået godkendt
20% OH på samtlige udgifter. Denne OH-sats er dog ikke at finde på fondens
hjemmeside. I ansøgninger til 15. Juni Fonden er der en vis variation i ansøgt OH.
Oftest søges slet ikke om OH, mens få har søgt og fået 11%. Op til hver deadline
kommer derfor mange forespørgsler på, hvilken overhead, Bioscience kan søge
om hos denne fond.
Ole sagde, at emnet er meget aktuelt og p.t. bliver drøftet. I første omgang arbejdes der på et papir til instituttets medarbejdere omkring ansøgninger, hvor man
skaber klarhed over selve proceduren. Her er spørgsmålet omkring lønomkostninger og overheads relevant – og det er vigtigt at skabe transparens omkring fx,
hvordan man kan få lov af ledelsen til at søge, selvom overheadet er lavt.
Der tages på nuværende tidspunkt ikke direkte kontakt til 15. Juni Fonden.

