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AARHUS 

UNIVERSITET 

INSTITUT FOR GEOSCIENCE 

18. november 13.00 – 15.00 

Mødelokale 1671-234 

Forskningsudvalg 

 

Deltagere: David L.Egholm, Søren Bom Nielsen, Marit-Solveig Seidenkrantz, Christi-

an Tegner, Esben Auken, Thorsten Nagel, Nicolaj Krog Larsen, Niels Balling, Lene 

Kjeldsteen (referent) 

Afbud: Andrew Murray, Jan Piotrowski, Ole Rønø 
 

 

Referat af ekstraordinært møde om strategiplan 

 

Da strategiplanen skal forelægges dekanen den 1/12 blev forskningsudvalget indkaldt 

til et ekstraordinært møde til drøftelse af planen.  

 

Kommentarer fra første udkast tidligere på året er blevet inkorporeret i denne version 

2. KPIer mangler at blive inkorporeret mere i selve handleplanerne. 

 

Det blev besluttet følgende: 

 

• S9: SBN kontakter forskere for en yderligere beskrivelse i afsnittet om Climate 

and Environment. Det bør tilstræbes at afsnitsbeskrivelserne af de valgte områ-

der skal være nogenlunde lige store. 

• S 5: GEUS specialist: They are specialists in geological modeling (Esben Auken 

skriver tekst) 

• Kap 7 A Flagships: Cheminova afsnittet bør justeres. SBN kontakter Søren Munch 

og Steen Christensen. Energy & Natural Resources: inkluder også grøn energi her 

(Niels Balling formulerer). Christian Tegner udvider afsnittet Chemistry and 

physics of earth materials. 

• S 14: geokemi og geofysik: konkurrencemæssig parameter vi fokuserer mere på. 

Mere tydelig ”flavour” at geokemi er del af vores elefantstier. SBN indføjer hvad 

fase 1 og 2 betyder. 

• KPI: Nicolaj K. Larsen sender opdaterede tal til SBN om antallet af publikationer, 

så strategikort og KPI passer sammen. 

 

Der var kommentarer til rekrutteringsplanen: 

 

• 18,5 årsværk er inkl. to halvtids-vip, der går af i løbet af 2016, hvorfor ændringer 

med pensioneringer i 2016 bør vise udviklingen tydeligt. 
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• Flere medlemmer gentog tidligere kritik af at rekrutteringsplanen er meget kon-

kret, og at der ikke levnes nok plads til satsninger. Det blev også igen kritiseret at 

for mange stillinger kun slås op som assistant professor. Flere medlemmer fore-

slog at stillingerne i det mindste slås op som assistant/associate professor. 

 

• Stillingen i Deep Geophysics kan muligvis delvist finansieres af DHRTC og titlen 

kan måske med fordel ændres til Integreret modellering, idet flere medlemmer 

har kritiseret en for ensidig satsning på dyb geofysik i rekrutteringsplanen. 

 

• Der var enighed om at hydrogeophysics stillingen slås op allerede nu, da den er 

eksternt finansieret i de første tre år. 

 

Der var en kommentar omkring det eksterne opslag til en Mærsk chair, at Mærsk slet 

ikke nævnes i selve opslaget. Det bør ændres hurtigst muligt. 

 

Deadline for at levere kommentarer snarest muligt, så SBN har tid til at indføje data i 

den endelige version inden 1/12. 

 

Punkter til næste møde i december: private centres og CoE. 


