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AARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT FOR GEOSCIENCE 

Forskningsudvalg 

28. oktober 2016 kl. 10:00 – 12.00 

mødelokale 1672-238 

 

Deltagere: David L. Egholm (formand), Marit-S0lveig Seidenkrantz, Ole Rønø 
Clausen, Nicolaj K. Larsen, Jan Piotrowski, Søren B. Nielsen, Niels Balling, Tho-
mas Nielsen (& referent) 

Afbud: Andrew Murray, Thorsten Nagel, Christian Tegner, Esben Auken 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referater (5 min). 

Referat og Dagsorden blev godkendt. Flere kommenterede at det var godt 
med ”To Do” listen i slutningen af referatet. 

 

2. Marie Curie master class F2017 (20 min – oplæg v Thomas Niel-
sen). 

Marie Curie master class, forår 2017. Tidsplan, udkast til program mm vil bli-
ve gennemgået. 

Der var udsendt et notat om Marie Curie Master Class 2017. 

Vigtigste punkter: 

Tidsplan: 

Masterclass’en afholdes i 2017 den 16. ‐18. maj i Aarhus og den 30. maj – 
1. juni i Roskilde. 

Medio oktober‐primo november 2016: De lokale forskningsudvalgsfor‐
mænd og projektgruppemedlemmer informerer bredt på institutter og 
centre omkring projektet. 

1. februar 2017: Frist for indsendelse af ansøgning til de lokale forsknings-
udvalg 

15. februar 2017: Frist for indsendelse af prioriterede ansøgere fra de lokale 
forskningsudvalg til styregruppen. 

Medio februar 2017: Styregruppen udvælger ‐ om nødvendigt ‐ blandt de 
indsendte ansøgninger til MCM hvor mange der kan bevilliges inden for den 
budgetterede ramme. Herudover drøftes kapaciteten i forhold til kandidater 
institutterne selv måtte ønske at finansiere. 

RAMMER: ST finansierer 5 fellows per institut (4 fra Europa og 1 fra 3‐
land). Yderligere skal Instituttet/Gruppen selv finansiere. 

 

På ST steg antallet af Marie Currie Individual Post Doc ansøgninger fra 49 
(2015) til 77 (2016). 

Der er ikke noget krav om at ansøgeren har haft 2 år som Post Doc ved ansøg-
ning, men når man kigger på tildelingerne kan det godt se sådan ud. Der er fin 
løn i stipendiet, men ikke så meget til drift og overhead. Der gives midler til 2 



 

 

    

Page 2/5 

 

AARHUS UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF GEOSCIENCE 

års Post Doc. Karriere-elementet er vigtigt i ansøgningen, det er derfor vigtigt 
at dette fremgår af ansøgningen. 

VIP’s skal til at spotte talenter. Husk kvinder! Kontakt kollegaer ude i verden. 

ACTION: Thomas aftaler med Lene Kjeldsteen at det kommer på næste 
FAST-VIP Frokost og holder kort oplæg for VIPerne. 

 

3. Evaluering af procedure for ”Feedback på DFF/FNU Ansøgninger”, 
samt forslag til forbedring af forskningsstøtte (20 min). 

De VIPere som havde benyttet sig af tilbuddet (Stéphane Bodin og Christoffer 
Karoff) var glade for den feedback de havde fået på ansøgningen. Stéphane 
havde foreslået at man fremover laver det som en ”to-trins-raket”. Hvor man 
har et møde tidligt i forløbet, hvor man får feedback på sit projekt-koncept og 
så et der ligger senere – tættere mod deadline – hvor man får feedback på 
teksten og strukturen af ansøgningen. 

Søren Bom mente det var godt at komme tidligt i gang med ansøgningen. 

Vi enedes om at udvikle et format: 

Forår 2017 - Thomas opdaterer sin database over GEO-VIPeres planer for an-
søgninger – for at kortlægge, om der er vigtige fonde hvor vi er ”tynde” 

Ultimo – august – Feedback på projekt-koncepter 

September /oktober (afhænger af deadline) – Feedback på selve ansøgningen 

Information om dette nye tiltag deles på FAST-VIP Frokost / Mandagsbrie-
fing / Nyhedsbrev / Fællesmøde. 

 

Der var en diskussion af om vi skulle lave en ”central” database over succes-
fulde ansøgninger. Vi enedes om at man kan kontakte Thomas Nielsen, hvis 
man vil se en ansøgning. Så kan TN henvise til en kollega, som har skrevet en 
succesfuld ansøgning, hvorefter man selv kan kontakte vedkommende. 

Ligeledes var der en kort diskussion om vi skal til at ”koordinere” vores an-
søgninger. Vi enedes om at starte med at kortlægge hvor VIPerne har tænkt 
sig at søge og så se, om der er fonde vi bør opfordre folk til at søge. 

 

4. Ny Struktur på Det Frie Forskningsråd (fremadrettet Danmarks 
Frie Forskningsfond) (20 min). 

Ny politisk aftale lægger op til nye beføjelser og navneændring for Det Frie 
Forskningsråd, der fremover skal hedde Danmarks Frie Forskningsfond. Bl.a. 
får den kommende fond hjemmel til at udelukke ansøgere i en kortere perio-
de. http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2016/nye-rammer-for-danmarks-frie-forskningsfond  

Marit-Solveig Seidenkrantz fremlagde den nye struktur for Det Frie Forsk-
ningsråd (fremadrettet Danmarks Frie Forskningsfond - DFF). De vigtigste 
elementer er: a) DFF får samme struktur som Innovationsfonden; b) DFF får 
nye beføjelser til at udbyde midler som ikke er ”frie” midler (f.eks. de strategi-
ske midler som tidligere lå under Det Strategiske Forskningsråd). Vi skal være 
opmærksomme på at der kan komme særlige opslag om disse ”strategiske” 
midler udover DFFs normale frister; c) DFF kan idømme forskere en karens-
periode på op til 2 år, hvis man indsender meget dårlig ansøgning (eller 
dømmes for videnskabelig uredelighed) – dette ikke helt sikkert hvor ”tærsk-
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len for en for dårlig ansøgning” ligger; d) Ministeren udpeger bestyrelsen, be-
styrelsen udpeger de faglige råd (efter indstillinger fra de faglige råd); og e) 
Der kan tildeles midler til ”juridiske enheder” og til enkeltpersoner (som hid-
til). 

Vær opmærksomme på ikke at sende dårlige ansøgninger ind! 

Note: Lovforslaget er pt i høring. 

 

5. Status på ansættelser (20 min).  

Lektorstillingen i HydroGeofysik har været igennem opslag, evaluering, 
samtale og stillingen er blevet tilbudt den bedst kvalificerede ansøger - ved-
kommendes accept afventes.. 

Erfaringen fra opslaget viser at Dekanen er meget opmærksom på at ansøge-
ren dokumenterer uafhængighed fra sin gamle vejleder – så det bør vi være 
opmærksomme på fremadrettet. 

Mærsk Chair – der forhandles 

Stilling i Hydrogeologi er slået op (Steen Christensen er formand for udval-
get) 

Professor i Igneous Petrology (Marit-Solveig Seidenkrantz formand for 
udvalget). Der foreligger bedømmelser. 

Stilling i Palaeoceanography and Micropalaeontology er slået op. 
Deadline 30/11-2016. 

Stilling i Dyb Geofysik / Modellering er under udarbejdelse. 

Generelt om ansøgninger: 

Dekanen ser helst minimum 5 ansøgere på opslag for at man kan lave en reel 
bedømmelse af kandidaterne. 

 

6. Funding (20 min). 

Thomas Nielsen giver en status på Ekstern Funding (Innovationsfonden, FNU 
Ansøgninger ..) 

Innovationsfonden: Niels Balling har (i samarbejde bla GEUS) fået en projekt 
om geotermisk energi hjem til GEO med ca 5,2 mio DKK til GEO (inkl over-
head) – løn, post doc, phd. Der havde været nogle meget dårlige reviewere 
(noget tilsvarende havde Esben Auken oplevet på sin ansøgning).  

Ole Rønø Clausen og Nicolaj K. Larsen meddelte at de hver har 2 projekter 
som ikke var på den liste som Thomas Nielsen havde trukket fra ReApp. 

Ole: Der er muligheder for at hente midler i DHRTC – hvis vi kan tænke ”ud 
af boksen” og komme med nye ideer til at forbedre olieproduktionen. 

Søren B. Nielsen påpegede at ReApp ikke indeholder data om indtægtsdækket 
virksomhed (f.eks. Per Trindhammes togt til Grønland S2016). Søren påpege-
de også at GEO ligger godt (han havde lige været til budgetmøde med Deka-
nen). 

Listen mangler også information om Marie Currie Individual Fellowship an-
søgningerne. ACTION: Thomas Nielsen skriver til VIPere som havde fellows 
til Marie Currie Masterclass og beder dem indføre information om disse an-
søgninger i ReApp. 
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ERC Consolidator 

Thomas Nielsen undersøgte et spørgsmål omkring ””PhD Alder og Barsel” ved 
ERC ansøgninger: Kvinder får automatisk 1,5 år tilskrevet til deres PhD alder 
per født barn, mænd for kun godskrevet afholdt og dokumenteret barsel.  

Der findes et individuelt Master Class forløb for eksterne ERC Consolidator 
ansøgere (deadline for ansøgningen er: 9. februar 2017 - ERC Advanced Grant 
2017 er 31. august 2017) 

 

Priser / indstillinger (PUNKT TIL NÆSTE MØDE) 

Vi skal huske at indstille til ALLE ST priser (inklusiv TAP-prisen) 

AU Æresdoktor: ST forventer en proces, som minder om tidligere år, dvs. Fa-
kultetet indkalder forslag via institutterne. Lidt anderledes end tidligere vil 
Akademisk Råd få en større rolle ved behandling af kandidater. Nærmere de-
taljer inkl. frister vil tilgå snarest muligt. Punktet på næste AR-møde bliver, så 
vidt jeg er orienteret, blot en meddelelse om den konkrete proces, herunder 
AR’s rolle.  

 

7. Evt. (15 min) 

Marit-Solveig Seidenkrantz: Der indkaldes forfattere til den næste IPCC Rap-
port (udgives 2022). Der udarbejdes en særrapport om Overaner & Cryosfæ-
ren som kommer 2019. MSS vil gerne søge om at deltage som forfatter og sø-
ger om instituttets støtte. Instituttet støtter, at MSS søger om at blive forfatter 
og vil ”holde hånden under” MSS deltagelse i processen, hvis hun udvælges 
(rejseudgifter, hvis hun ikke selv kan dække dem) 

Thomas Nielsen: ST indkalder til ansøgninger til Siemens Fonden. Det er til 
”instrumenttunge” specialer. Informationen er rundsendt. Deadline 23/11-
2016. 

Thomas Nilsen: Der er nationale Danske midler at søge til at udvikle EU an-
søgninger under Horizon 2020 – EUopSTART - http://ufm.dk/forskning-og-
innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-
tilskudsprogrammer/euopstart  

Thomas Nielsen: Bibliometri – Thomas og Jan Piotrowski skal til møde med 
Danish Centre for Studies on Research and Research Policy på AU mandag 31 
oktober. 

Open Access: Der var en kort diskussion af dette emne. 

Ole Rønø Clausen: GEO er ranket som nr 80 i verden på den seneste NTU 
Ranking. 

Top 25: 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/TOP300.aspx?query=Geosciences&y=2016 

Top 76-100: 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/TOP300.aspx?query=Geosciences&y=2016  

 

/Thomas 

 

Feltkode ændret

Feltkode ændret
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To do 

Hvad Hvem Status 

Information om MCC på næste FAST-VIP Fro-
kost. Herefter udsendes MCC ansøgningsblanket 
til VIPs 

Thomas Nielsen  

Forår 2017 - Thomas opdaterer sin database over 
GEO-VIPeres planer for ansøgninger – for at kort-
lægge om der er vigtige fonde hvor vi er ”tynde” – 
alle VIPere indkaldes til møde med TN i løbet af 
foråret. 

Thomas Nielsen  

ERC Consolidator – barselsregler – tjek Thomas Nielsen Tjekket, skrevet 
ind i referatet 

AU Æresdoktorgrader Thomas Nielsen Tjekket, skrevet 
ind i referatet 

Bibliometrisk analyse Jan Piotrowski & 
Thomas Nielsen 

 

Pkt til næste møde: Priser / indstillinger David Egholm & 
Thomas Nielsen 

 

Kontakt til VIPere som havde fellows til Ma-
rie Currie Masterclass og beder dem indføre 
information om disse ansøgninger i ReApp. 

Thomas Nielsen  

 


