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Fakultetsledelsesmøde d. 9. juni 2020 kl. 13.00 – 15.00 
Mødet afholdes virtuelt (se mødeindkaldelse) 
Fakultetsledelsesmøde nr. 8 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Eskild Holm Nielsen (EHN), Peter Henriksen (PH/BIOS), Jørgen E. 
Olesen (JEO/AGRO), Lars Ditlev Mørck Ottosen (LDMO/ENG), Conni Simonsen (CSI/ASE), Klaus Lønne 
Ingvartsen (KLI/ANIS), Niels Halberg (NH/DCA), Hanne Bach Clausen (HBC/DCE), Carsten Suhr Jacobsen 
(CSJ/ENVS), Michelle Williams (MW/FOOD), Mogens Sandø Lund (MSL/QGG), Jes Madsen (JESM), Kurt 
Nielsen (KNI), Niels Damgaard Hansen (NDH), Mie Lundgaard (MLU), Kia Sofie Abildtrup (KSA, ref.).  
Afbud: Finn Borchsenius (FBO), Eskild Holm Nielsen (EHN) – forlod mødet efter pkt. 7. 
Gæster: Karin Sutherland, Allan Bøge Ochwat (pkt. 7) 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
Kl. 13.00 – 13.05 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Kl. 13.05 – 13.30 
2. Nyt fra dekanen, herunder beredskab 
EHN orienterede om: 

• Forslag om ny vertikal organisering af ingeniørområdet. Forslaget kommer nu i hø-
ring. 

• Der afholdes fællesmøde vedr. handlingsplan for AU’s klimastrategi på Tech og Nat. 
Det er vigtigt at AU’s forskningsbaserede viden inddrages og det skal overvejes om 
Roskilde og Foulum kan bruges til særlige initiativer, f.eks. energiproduktion. Der er 
mulighed for at sætte hele kæden i spil fra mark, til husdyr til energi med fokus på 
bæredygtighed. 

• Der har været møde i UFMs arbejdsgruppe vedr. grønne forskningsbehov og –poten-
tialer. AU har tidligere bidraget vedr. CO2-reduktion og har senest leveret input vedr. 
natur og miljø. 

• Der er indkaldt kandidater til æresdoktorgraden med frist på Tech den 21. august. 
Fakultetsledelsen opfordres til at indstille kandidater, der kan være en fremtidig 
samarbejdspartner og diversiteten bør overvejes. 

• Thomas Bjørnholm, VILLUM Fonden besøger AU den 19. juni.  
 
Beredskab vedr. corona: 

• rejser som institutlederen vurderer er væsentlige kan gennemføres under vurdering 
af risici. Deltagelse i arrangementer uden for huset er på frivillig basis frem til som-
mer.  

• Retningslinjer for medarbejdere øst for Storebælt sættes på dagsordenen for univer-
sitetsledelsens beredskabsmøde fredag den 12. juni. 
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Kl. 13.30 – 13.40 
3. Nyt fra medlemmer 
Der var ikke nyt fra medlemmer. 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
Kl. 13.40 – 13.50 
4. Planlægning af uddannelser E20 under et potentielt 1 m-scenarie v. FBO  
Der var afbud fra FBO, så materialet sendes ud efterfølgende. LDMO gjorde opmærksom 
på, at der er behov for opfølgning på håndtering af 1-meterkravet, som giver store udfor-
dringer i forhold til gennemførsel af efterårets laboratorieundervisning. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 
5. Indledende drøftelse af strategiske initiativer, der kan adresseres ved USM 
Universitetsledelsen drøfter USM-midlerne senere i juni. Forslag skal spille op mod AU 
Strategi 2025 og have strategisk og gerne interdisciplinær karakter. Der arbejdes på forslag 
som taler ind i ingeniørsatsningen og grøn omstilling.   
 
Kl. 14.00 – 14.15 
6. Funding 
EHN orienterede om: 

• Ansættelsesprocessen for en prodekan for forskning er undervejs. Det forventes at 
der træffes beslutning snart og at navnet offentliggøres ultimo juni.  

• FSE er presset på ressourcer i Nat-Tech-teamet pga. en vakant stilling. Man er ved at 
ansætte en ny rådgiver, som forventes at starte 1. august. NH pegede på, at der også 
en udfordring ifht. kontrakter mv. 

• Der er afsat 1 mia. Euro til European Green Deal og den grønne dagsorden fylder 
meget i kommissionens arbejdsprogram. De endelige opslag offentliggøres i efter-
året, men der ligger allerede nu draft-versioner, som det vil være en fordel at orien-
tere sig i. Det forventes også, at der bliver muligheder inden for biodiversitet.  

• Der vil blive sendt procesplaner ud vedr. flere opslag, som har frist i august/septem-
ber. Det drejer sig om: Innovationsfonden Grand Solutions, ERC Advanced Grant, 
VILLUM Investigator.  

• Derudover har NNF netop offentliggjort deres RECRUIT-opslag. Der er intern frist 
for indsendelse af kandidater den 29. juni.  

• Tech har fået tildelt knap 24 mio. kr. fra FTP til seks projekter ved den seneste 
runde. Det er et rigtig positivt resultat. 

 
Kl. 14.15 – 14.25 
7. Skabelse af ny superklynge om fødevarer og bioressourcer, Food & Bio Cluster v. KNI 

(bilag) 
KNI orienterede om processen op til og etableringen af en ny superklynge om fødevarer og 
bioressourcer, Food & Bio Cluster. AU er centralt placeret i klyngen. Han opfordrede fakul-
tetsledelsen til at overveje, hvordan klyngen kan tænkes ind i forhold til udvikling på fødeva-
reområdet. Det kan bl.a. fungere som generator for at etablere virksomhedssamarbejde på 
institutterne. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på mulighederne i de øvrige klyn-
ger. En status over AU’s deltagelse var vedlagt dagsordenen. 
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Det blev efterspurgt, om oversigten kunne suppleres med kontaktpersoner på de enkelte 
områder og det blev aftalt at man i efteråret følger nærmere op på nogle af de øvrige klyn-
ger, hvor AU er aktive. 
 
Kl. 14.25 – 14.55 
8. Udvikling af økonomirapporterne v. Karin Sutherland og Allan Bøge Ochwat 
Mulighederne i et ny værktøj til institutledernes økonomirapporter blev præsenteret. De vil 
fremover være i PowerBI. Fakultetsledelsen tog meget positivt imod præsentationen og ser 
frem til at tage værktøjet i anvendelse. 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter  
Kl. 14.55 - 15.00 
9. Meddelelser (bilag) 

a. AU’s input til UFM vedr. forskningsbehov på natur- og miljøområdet 
KNI bemærkede, at der ligger et stort stykke arbejde i det indsendte materiale. Det er vig-
tigt at AU leverer ind her og på andre områder. I næste uge er der fire workshops i ministe-
rie-regi i forhold til emner for myndighedsbetjening på 10 års sigt. 
 
10. Forslag til punkter til kommende fakultetsledelsesmøder 
KLI efterspurgte en drøftelse af inddækningsbegrebet. 
 
11. Eventuelt 
Der var ikke noget til eventuelt. 
 


