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Møde den: 30. september 2013 

Kasernen - forskerhuset 

Forskningsudvalgsmøde 

 

Til stede: Søren Pold (SP), Hanne Brun (HB), Per Stounbjerg (PS), Hans 

Lauge Hansen (HH), Anne Marit Waade (AW), Jacob Lund (JL), Steen Bille 

Jørgensen (SJ), Ole Togeby (OT), Tine Arsinevici (TA), Niels Lehmann (NL), 

Katrine Solvang (KS/ref) 

Fraværende: Jacob Wamberg (JW) og Sten Vikner (SV),  

 

REFERAT 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt uden bemærkninger 

 

3. Behandling af VELUX-interessetilkendegivelser 

Som en optakt til bedømmelse af VELUX-interessetilkendegivelser understregede 

NL, at det for instituttet i lyset af budget 2014 bliver stadig vigtigere og vigtigere at 

hente eksterne bevillinger hjem til instituttet. På den baggrund var det ærgerligt, at 

det ikke lykkedes at hente postdoc-bevillinger hjem i forårets FKK og Mobilex-

runder. 

 

Forskningsudvalgsmødet havde modtaget 18 VELUX-interessetilkendegivelser fra 

IÆK. Som tidligere udmeldt skulle der udvælges fem interessetilkendegivelser, som 

skal sendes til VELUX-fonden med frist 2. december 2013 (i en mail til institutleder 

senest 29. november 2013 kl. 12.00).  

 

a) Drøftelse af forskningsudvalgets rolle 

NL understregede, at det er Forskningsudvalgets rolle uvildigt at vurdere, 

hvilke projekter der bedst tilgodeser instituttets tarv, og hvilke projekter der i 

udvalgets øjne (med udgangspunkt i VELUX-fondens kriterier) har den bed-

ste chance for at opnå bevilling. 

b) Kriteriedrøftelse 

De kriterier, som blev vedtaget på udvalgsmødet, vil også blive anvendt frem-

adrettet. NL forslog en række kriterier, som på den ene side vedrører kvalite-

ten i projekterne og på anden side mere strategiske forhold. 
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Projektkriterier: 

1. Grundlæggende idé (original, klarhed og sammenhæng) 

2. Holdets kompetencer ift. projektet (er det de rette folk) 

3. Organisering af projektet (hvordan projektet skal gennemføres) 

 

Strategiske kriterier: 

1. Spørgsmål om salgbarhed 

2. Kommunikérbarhed (herunder relevans) 

3. Institutbehov 

 

Kriterierne blev vedtaget, men det blev samtidig understreget, at det var nød-

vendigt at tage udgangspunkt i, hvad der har gennemslagskraft hos VELUX 

(områder, der ikke i forvejen er stærkt finansierede, fundamentale humanvi-

denskabelige problemstillinger og uddannelsesrelatering), og selvfølgelig at 

der er den nødvendige forskningsdybde i projekterne. 

 

c) Indstilling af bruttotrup mhp. institutlederafgørelse 

Efter en diskussion af ansøgningerne, der viste at give anledning til en stor 

konsensus om, hvilke projekter der ud fra en samlet betragtning burde med-

tages i en bruttotrup, blev det som aftalt på forhånd overladt til NL at foretage 

den endelige udvælgelse af de fem ansøgninger, der skulle sendes til VELUX-

fonden. 

 

Til orientering har NL efterfølgende valgt, at der bliver arbejdet videre med 

følgende interessetilkendegivelser. 

 

- Slaveriets litteraturhistorie – komparative læsninger af den transatlantiske 

slavehandel 

- Difficult past and social cohesion in Europa 

- Emergence and Transformation of Ideas in Creative Processes 

- Mærk dig mine ord - Medierede handlinger i naturvidenskaben og kunstens 

manualer i den tidlig moderne periode 

- Narratives in the brain. And in the heart 

 

d) Overvejelser over muligheder for anden anvendelse af ansøgninger 

Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en proces for tilbagemelding ift. de en-

kelte ansøgninger, så de gode ideer kan bruges til andre ansøgninger.  

 

Til orientering er der efterfølgende udarbejdet en skitse til en sådan proces 

med henblik på tilbagemelding og overvejelser over muligheder for anden an-

vendelse af ansøgninger. 
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4. Strategi på forskningsområdet 

Punktet er udsat til mødet 30. oktober 2013, hvor Arts overordnede strategi også 

vil blive diskuteret.  

 

5. Forberedelse af møde med dekanat om kvalitet i ansøgninger 

Forskningsstøtteenheden har udarbejdet en overordnet flyer om Horizon 2020. 

Det blev på mødet aftalt, at KSL i samarbejde med forskningsstøtteenheden i 

forhold til delen om Societal Challenges orienterer sig i arbejdsprogrammerne, 

og at relevante forskere inviteres til møde om mulighederne i Horizon 2020. 

 

6. Forberedelse af møde med dekanat om internationalisering 

Ingen nye indspil til punktet, da det har været behandlet på et tidligere møde.  

 

7. Evt. 

Intet under dette punkt. 


