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Mødedato: Møde i forskningsudvalget 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Forskningsudvalgsmøde 

Deltagere: Susanne Eichner, Steen Bille Jørgensen, Merete Birkelund, Per Stounbjerg, 
Sten Vikner, Søren Pold, Unni From, Pia Maibritt Jensen, Stefan Iversen, Jacob Lund, Iben 
Have, Hans Lauge Hansen, Lis Møller, Helle Vrønning Dam, Mads Rosendahl Thomsen, 

Afbud: Ane Hejlskov, Anja Bechmann 
 

Punkt på dagsorden Formål Handling 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.   

2. Godkendelse af 
referat 

Referatet blev godkendt  

3. Ansøgninger til 
strategisk pulje 

UF foreslog, at ansøgningerne ikke blev behandlet i 
detaljer, med mindre der er konkrete spørgsmål til 
konkrete ansøgninger. PS supplerede med, at der 
ved indstillingerne er skelet til instituttets udmeldte 
ramme på 10.000 kr. Kun når forhold synes at tale 
særligt for det, har man indstillet et større beløb.  
 
Der blev påpeget et behov for at kommunikere 
rammen ud, ligesom retningsanvisende principper 
for honorarer for hhv. universitetsansatte og 
kunstnere overvejes. 
 
Støtten til Sound Center er højere end ved andre 
ansøgninger. Baggrunden er, at der er tale om et 
tværgående center, der ikke har en logisk forankring 
i et program, ligesom det har været et strategisk 
satsningsområde.  
 
Udmøntningen pegede på behovet for en principiel 
drøftelse af centerpolitikken og forskningspuljernes 
karakter og udmøntningens størrelser. 
 
PS noterede, at transparensen omkring puljer er 
ønskværdigt og hensigtsmæssigt for at sikre størst 
muligt legitimitet.  
 
HLH: Det samlede ansøgningsfelt er smalt i forhold 
til andre år, og det bør overvejes at åbne for endnu 
en ansøgningsrunde i 2021.  
 
Mht. STEEM en tilbagemelding om en samlet 
centeransøgning med fokus på at fremskrive 
centrets profil og formål i aktiviteterne. Øvrige 
ansøgninger blev godkendt.  
 
 

Budgetrammen er nu 
ekspliciteret på 
hjemmeside og 
ansøgningsskema.   
 
Til grund for aktuel 
vurdering af 
honorarers størrelse 
lægges ekstern 
lektortakst (aktuel 
takst 306 kr.) og en 
accept af et tidsforbrug 
på 10 timer, inkl. tid til 
transport.  

4. Orientering ved 
Institutleder 

PS orienterede om, at Datatilsynet har gennemført 
en gennemgang af AUs fortegnelse. Første skridt af 
processen er overstået med aflevering af en rapport 
til Tilsynet. PT afventes Tilsynets vurdering af 
rapporteringen.  
 
Corona rammer også forskningsområdet. Det er et 
ledelsesmæssigt opmærksomhedspunkt, at der er 
medarbejdere, der været nødsaget til at prioritere 
undervisning frem for forskning, fordi omlægningen 
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har været ressourcekrævende.   
 
Der er en generel interesse for at få mere viden om 
Zoom, og hvordan det kan bringes i spil i forhold til 
forskning.   

Orientering ved 
Viceinstitutleder 

Med henblik på tilrettelæggelsen af mødet den 8. 
januar 2021 med fokus på strategi og 
strategiudmøntning spurgte UF til, hvorvidt 
drøftelsen skal være mere generel eller der bør være 
en drøftelse af mere konkrete indsatser. 
 
HLH efterspurgte en mere generel drøftelse, hvilket 
blev støttet af SP og HVD, der efterlyser muligheden 
for at få drøftet de samlede input.  
 
Programmet fastlægges med udgangsbehovet for en 
konkret drøftelse. 
 
 

 

5. Nyheder   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


