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Mødedato: 22. juni 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Forskningsudvalgsmøde 
 
Deltagere: Birgit Eriksson Steen Bille Jørgensen, Merete Birkelund, Sten Vikner, Unni From 
Andreasen, Karen-Margrethe Simonsen, Hans Lauge Hansen, Ane Hejlskov Larsen, Helle 
Vrønning Dam, Mads Rosendahl Thomsen, Iben Have, Søren Pold, Per Stounbjerg, Pernille 
Roholt (referent) 
 
Gæster: Carsten Grøndahl Fenger, Ulrik Hvilshøj og Karina Bell Ottosen, punkt 3 
Afbud: Pia Majbritt Jensen og  Jacob Lund 

Punkt på dagsorden  Referat Opfølgning 
 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Dagsordnen blev godkendt, idet punkt om puljer blev 
udsat til næste møde 

 

2. Godkendelse af referat  Referat blev godkendt  
Drøftelsespunkter  

 
3. Besøg af Aarhus Univer-
sitetsforlag. (1. time) 

Med udgangspunkt i den nye strategi og korte intro-
duktioner fra hvert enkelt medarbejder ved forlaget  
gav CF en introduktion til forlaget og dets prioriterin-
ger.  
 
Blandt de centrale pointer var: 
 
Forlaget står grundlæggende på to ben, hhv. videns-
formidling og forskningsformidling.  
 
Videnformidling er baseret på en partnerskabstil-
gang, der sikrer forlaget en stærk synlighed ved at 
gøre udgivelser tilgængelige/synlige på så mange 
platforme som muligt.  
 
Der er et stærkt fokus på lyd, og man er i gang med at 
etablere en afdeling, der producerer radio (radio 4) 
og podcast (bl.a. Kraniebrud) med henblik på at sikre 
et bredere publikum. Hovedparten af udsendelserne 
er på dansk, men der er engelsksprogede udsendel-
ser, bl.a. inden for serien The Nordic World. 
 
Der er etableret et nyt medie ”Vid&Sans” der støttes 
af Medienævnet. Lanceres i løbet af efteråret. 
 
I forhold til forskningsformidling har man udviklet 
og kvalificeret sin etablerede profil og samarbejder de 
sidste år. Samtidig har forlaget i kraft af sit medlem-
skab i Association of University Presses fået adgang 
til nye samarbejdsforlag og univerister, der gør det 
muligt at udvikle og understøtte nye, internationale 
publiceringsstrategier for de enkelte forskere.  
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Forlaget forventes at udvikle og skærpe sin profil i lø-
bet af de kommende år, inspireret af erfaringerne fra 
de udenlandske samarbejdspartnere.  
 
Vil gerne have den indledende dialog med forskere 
omkring publikationsstrategi og kan være behjælpelig 
med en form for støtte i forhold til fondsansøgninger.  
 

4. Opfølgning på drøftelse 
af eksterne hjemtag og un-
derstøttelse 

UF rammesatte kort punktet med henvisning til be-
hovet for at sikre, at indsatser og processer spejler 
programmernes mulighedsrum og ønsker bedst mu-
ligt.  
 
De tidligere supplerede indsatser blev suppleret med 
følgende forslag: 
 

• Etablering af årshjul med faste og fælles til-
bagevendende workshops vedr. f.eks. Sapere, 
Carlsberg, FKK og ERC.  Disse bør suppleres 
en indviduelle programforankrede tiltag for 
at sikre en bredere deltagerkreds.  

 
Adspurgt blev der nikket til, at medarbejdere, der ved 
MUS har efterspurgt sparring på ansøgninger, kan 
indtænkes i programmernes understøttende indsat-
ser.  Men også hejst et flag for risikoen for at dublere 
eksisterende tiltag og behovet for at tage højde for et 
ressourcespørgsmål 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces udkast til efter 
sommerferien 
 
 
 
 

5. Ansøgning til strategisk 
pulje  

Ansøgningen blev godkendt    

6. Institutpuljer Punktet blev udskudt til næste møde  

Orienteringspunkter  
 

8. Orientering fra institut-
leder 

  

9. Orientering fra Vice IL UF orienterede om, at SHAPE var blevet afvist af be-
styrelsen, der havde efterspurgt et mere konkret og 
udfoldet udspil til digitaliseringsindsatsen. I forlæn-
gelse heraf er en umiddelbar læring, at de inklude-
rende processer kan have vanskeligt ved tilgodese det 
strategiske fokus som efterspørges af bestyrelse og 
universitetsledelse.   

 

11. Eventuelt    


