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Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referater (5 min)
Dagsorden blev godkendt.

Telefon.: +45 87156368
Mobil.: +45 27782837
E-mail: lk@geo.au.dk
CVR no.: 31119103

2. Besøg af Prodekan for forskning Søren Rud Keiding (10 min)
STs nye prodekan for forskning, Søren Rud Keiding, besøger de lokale forskningsudvalg, både for at præsentere sig selv og for at lære de faglige miljøer bedre at kende.
Søren Keiding fortalte, at han vil rundt alle steder og få nye input, stimulere og lytte.
Han fremkom med et ønske om at genintroducere hovedformålet med at søge eksterne bevillinger: for at bedrive og fokusere på forskning og uddannelse. Ud over det er
der et positivt biprodukt i form af overhead til universitetet. Han er sikker på at det er
det der driver forskerne. Fundraiserne er vigtige for at sikre at viden fra det centrale
kommer ud på institutterne. Søren Keiding vil gerne i bedre kontakt og støtte bedst
muligt, så der bliver mere dialog og mindre ordrer.
Søren Keiding mener at udvalgsstrukturer på ST ikke skal fungere som magtfora
men snarere som kommunikationsfora.
Han præsenterede et nyt tilbud gældende fra april 2016 om uvildig bedømmelse 1-3
uger før store ansøgningsdeadlines af en lille gruppe højt kvalificerede profiler. Udvalget tog meget positivt imod den god ide med et kvalitetstjek af ansøgninger.
Det blev nævnt at REAP kan bruges til at få en forståelse for og overblik over hvor det
er bedst at søge, og hvem der skal bruge energi på at søge hvor. Det bliver tydeligt
hvor stor en belastning der bruges i alt på instituttet til at søge bevillinger, når der
kommer flere data i systemet.
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Det blev drøftet, at det er en udfordring med samarbejde på tværs af institutterne på
grund af økonomiske obstruktioner. Der blev givet en opfordring til prodekanen at ST
hjælper med at finde gode løsninger.
3. På vej mod store forskningsansøgninger i 2016 (30 min)
På forårets FU-møder vil 1-2 kollegaer hver gang fortælle om deres kommende ansøgninger til Grundforskningsfonden / Innovationsfonden / Villum Investigator.
Denne gang stiller Esben Auken og Mads F. Knudsen op til konstruktiv feedback.

4. Pause (10 min)
5. EU-PolarNet – status på input inden 9/3 (15 min)
EU-PolarNet er et konsortium som koordinerer Arktisk forskning indenfor Horizon2020. Der er deadline på input d. 9/3. Skal vi foreslå nye temaer. Hvem gør hvad?
Nicolaj Krog Larsen har snakket med Søren Rysgaard fra Arktisk Center der har
kendskab til EU-PolarNet. Man kan søge fra 2018 og frem. Vi er dækket ind, så mange af vores forskere har muligheder for at søge. Vi skal med i konsortier for at kunne
søge. Det blev drøftet hvordan man kommer med i et konsortium. Thomas Nielsen
arbejder på at vi kan komme med i allerede eksisterende konsortier. Det er måske en
mulighed at invitere Søren Rysgaard til at fortælle om hvad han ved og måske give os
gode ideer, men der blev ikke besluttet noget konkret.

6. Kvinder i Geoscience. (20 min)
Antallet af fastansatte kvindelige forskere ved instituttet har i årtier ligget mellem 1-3,
og vi har ikke endnu set en egentlig vækst. Det lave antal afspejler ikke talentproduktionen, hverken lokalt eller internationalt. AU har udarbejdet en (luftig) handlingsplan. Hvad kan vi konkret gøre lokalt på instituttet, for at tiltrække flere kvindelige
talenter over de kommende år?
David L. Egholm starter en debat op lokalt om hvordan vi får flere kvindelige forskere. Åbne opslag og talentspejdning blev nævnt som tiltag. Instituttet kan udarbejde en
plan, så vi om 5-6 år har flere kvindelige forskere ansat. Alle tænker over det til næste
gang hvor debatten fortsætter.

7. Status på ansættelser (20 min).
Søren Bom Nielsen giver en opdatering på rekrutteringsplanen og nuværende status.
FU bedes specifikt kommentere på opslag ang. Hydrogeolog (se bilag).
Hydrogeofysik (Niels Balling/SMK måske formand) og Mærsk Chair (Esben Auken
formand) opslag er udløbet.
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En 1-årig laborantstilling er slået op ( som er næsten neutral økonomisk da det til dels
erstatter en barselsorlov fra sommerferien).
Der slås en ny laborantstilling op på NLL, da en laborant har sagt sin stilling op.
Et nyt opslag til hydrologi-stilling blev drøftet med fokus på indhold og niveau. Esben
Auken kontakter sit netværk for at komme i gang og få en fornemmelse af hvilket niveau der vil være godt at vælge.
Det overvejes at slå en stilling op som seismik/elektroniktekniker til aflastning af Per
Trinhammer. 7 måneders ekstra løn er allerede skaffet. Det blev nævnt at uden fuld
inddækning i en sådan stilling vil forskerne blive krævet endnu mere inddækning.
Det er måske muligt at udnytte den synergi der opstår, når GEUS marinafdeling flytter til uniparken.
Stilling i Paleoceanography/Mikropal: opslag cirkulerer pt internt.
Stilling i Integreret modellering: afventer til næste møde.
8. Evt. (10 min)
Næste møde i begyndelsen af april
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