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1. Gensidig orientering 

Grundet den britiske COVID-19 mutant fandt Per Kudsk det ikke sandsynligt, at med-

arbejderne, der arbejder hjemme, får lov til at vende tilbage den 28. februar. Planlæg-

ning af markforsøg kommer formentlig derfor til at foregå på samme måde som i for-

året 2020. Per Kudsk spurgte, om situationen medfører problemer for medarbej-

derne. Johannes Ravn Jørgensen henviste til sin specialestuderende, som er fysisk til-

stede i Flakkebjerg og nævnte, at det fungerer, men at der er udfordringer i forhold til 

ikke at være tæt på sine studerende. Endvidere fandt Johannes Ravn Jørgensen det 

lidt svært med opstart af nyt kursus på 3. semester med ZOOM-undervisning. Under-

visningen forløber tilfredsstillende, men bekymringen går på de studerendes faglige 

udvikling og interaktion med andre studerende. Per Kudsk og Bernd Wollenweber 

var enige i, at det er en udfordring. Bernd Wollenweber tilføjede, at der er givet gode 

bedømmelser af efterårets kurser på trods af aflysning af fysiske kurser i bl.a. Flakke-

bjerg. Eksamen i sidste uge forløb tilfredsstillende, men bekymringen drejer sig om at 

miste en hel generation af bachelorer grundet manglende fysisk kontakt. Planlægning 

af undervisning efter påske og eksamen til sommer pågår. Per Kudsk var klar over, at 

det er en stor udfordring samt tilføjede, at det er svært både for studerende og under-

visere fra studiestart ikke møder op fysisk, samt at der nu er lukket for udenlandske 

studerende. Johannes Ravn Jørgensen sagde, at det er et kæmpe stort tab for AGROs 

uddannelser, at Erasmus er lukket. Sabine Ravnskov oplyste, at plantemikrobiologi-

studiet startede op den dag nedlukningen kom. De 7 undervisere på kurset har delta-

get i workshop/learning lab omkring brug af virtuelle værktøjer i undervisningen og 

har af de studerende fået en meget fin evaluering af den virtuelle undervisning. End-

videre har de studerende klaret eksamenen rigtig godt. Bernd Wollenweber viste sli-

des fra evaluering af efterårskurserne, som viser høj score på udbytte samt kursernes 

relevans. Dog har arbejdsbyrden på enkelte kurser været alt for høj. Per Kudsk hæf-

tede sig ved, at den virtuelle undervisning ikke har påvirket de studerende i negativ 

retning. Inge Fomsgaard spurgte, hvor længe der er lukket ned for modtagelse af 

udenlandske studerende. Bernd Wollenweber blev svar skyldig. 

 

Thies spurgte med hensyn til at få udenlandske gæster/studerende til Flakkebjerg i en 

kortere periode. Sonja Graugaard svarede, at det pt. ikke er muligt, og har efter nær-

værende møde sendt mail med følgende tekst: Reglerne er pt. indtil videre og frem til 
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d. 28/2, at det kun er personer, der har en ansættelseskontrakt, der har et anerken-

delsesværdigt formål og dermed må rejse ind i Danmark. Det vil sige gæster og stude-

rende får ikke lov at komme ind i landet. Den eneste undtagelse er gæster eller stude-

rende, som allerede har fået en arbejds- og opholdstilladelse, før de skærpede ret-

ningslinjer trådte i kraft, de må gerne rejse ind. De er dog underlagt de nye regler, 

som trådte i kraft her i weekenden, om 10 dages karantæne. 

 

Bente Laursen nævnte, at arbejdet på laboratorierne går stille og roligt og tilføjede, at 

kollegerne generelt er gode til at holde afstand. Lise Nistrup Jørgensen oplyste, at der 

pt. udføres forsøg for Novozymes, hvor 4 TAP arbejder på skift.  

 

Per Kudsk nævnte, at der er vedtaget et nyt tiltag, hvor sektionerne på skift afholder 

Webinar på en time bestående af en introduktion og 2 faglige indlæg. Formålet er at 

orientere om igangværende aktiviteter i de enkelte sektioner. Foredragsholderne vil  

primært være VIP’ere. Webinarerne er også åben for vores studerende. Ideen er at 

forsøge at præsentere bredden i de aktiviteter, der er i sektionerne. Webinar afholdes 

en gang om måneden. CROP er på i marts, hvor der skal laves et program bestående 

af 2 indlæg a 20 minutters varighed. Per Kudsk bad om, at der meldes ind, såfremt 

man ønsker at holde indlæg. 

 

Webinar arrangeret af Novo Nordisk fonden omkring data science initiative, herun-

der håndtering af store datamængder, forestår. Rene Gislum deltager fra CROP. 

Webinaret er åbent for alle.  

 

Proces omkring ansøgninger. Der afholdtes møde i januar, hvor Torsten Rødel bad 

om orientering om påtænkte og igangværende aktiviteter primært omkring Horizon 

Europe. Disse informationer skal skrives ind i skema, som er udsendt til alle VIP, og 

returneres til Per Kudsk senest 10. februar. Processen er igangsat på baggrund af for-

ventning om at være meget aktiv og dermed en større succesrate inden for Horizon 

Europe.  

 

Grand Solution - Rene Gislum kommer måske med i en ansøgning omkring droner. 

Organic RDD – Bo Melander overvejer at søge noget. Per Kudsk opfordrede også an-

dre til at søge her. Der er ikke stor fokus på primærproduktion, men der er måske 

mulighed for at twiste ved at finde de rigtige samarbejdspartnere. 

SUSCrop  har også et callude.  

 

Sabine Ravnskov fandt, at Torstens skema lægger meget op til, at projektleder er fun-

det. Per Kudsk svarede, at det ikke er tilfældet, men at det skal betragtes som en 

måde at kunne byde ind med ideer. Ideen er at prøve at koordinere AGROs aktivite-

ter. Der har været afholdt et første møde med KU og SEGES. Der afholdes nyt møde, 

hvor det vil være fint, hvis der signaleres, at AGRO og KU kan lave noget på tværs af 

universiteterne samt koble op til SEGES, hvis de kunne være interesseret. SEGES er 
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meget selektiv, idet de er meget fokuseret på projekter, hvor de tydeligt kan se et off-

spin til danske landmænd.  

På seneste møde i ledergruppen deltog Jim Rasmussen, som orienterede om arbejdet 

i karriereudviklingskomiteen. Udkast til rapport resulterede i en del bemærkninger. 

Det blev besluttet, at Jørgen E. Olesen meldte ledergruppens synspunkter ind til ko-

miteen. Når rapporten er tilrettet, fremlægges denne i de enkelte sektioner. Karriere-

udvikling er højt prioriteret i AGRO. Inge Fomsgaard nævnte, at Jørgen E. Olesen 

ikke var enig i de høje mål samt fandt, at detaljeringsgraden var for høj. Det betyder, 

at der kommer en forkortet udgave, som skal bruges til dekanatet, samt at der skal fo-

retages omarbejdninger med henblik på at skære ned på ambitionerne bl.a. ønske om 

at etablere mentorordning, hvor alle unge forskere skal have en mentorsamtale om-

kring mulighed for fremtidig karriere. Det har de ældre medarbejdere ikke tid til. Der 

kommer en afbalanceret model. Per Kudsk nævnte, at det ligger i luften i udkast til 

rapport, at såfremt en ung medarbejder er kvalificeret, vil instituttet være forpligtet at 

ansætte vedkommende, hvilket ikke er muligt. Inge Fomsgaard bruger meget tid på at 

vejlede sine studerende i, hvor de skal hen efter deres phd. 1/3 af Inge Fomsgaards 

tidligere studerende er ansat i Novo Nordisk.  

 

Sabine Ravnskov sidder i fokusgruppe om identitet og profilering, som udarbejder 

hvidbog til fakultetsledelsen med forslag til, hvad de skal have fokus på i forbindelse 

med udvikling af fakultetets nye strategi. Der er nu kommet en artikel med links til 

hvidbøgerne. 

 

Johannes Ravn Jørgensen henviste til mail om valg til akademisk råd og tilføjede, at 

Inge Fomsgaard og Bent Tolstrup, som ikke genopstiller, har gjort det godt. Akade-

misk råd er et utrolig vigtigt organ, hvorfor det er vigtigt at få indstillet en kandidat, 

der kan repræsentere AGRO bredt, herunder myndighedsberedskab, indtægtsdækket 

virksomhed, ligestillingspolitik etc. Johannes Ravn Jørgensen har forespurgt Rene 

Gislum og Bo Melander om de kunne være interesseret. Bo Melanders krav var, at der 

allokeres tid i bemandingsplanen hertil. Per Kudsk sagde, at det ville være at sparke 

en åben dør ind. Sabine Ravnskov, som har siddet i ligestillingsudvalget, trivsels-

gruppe og fokusgruppe, ønskede at stille op.  

 

2.  

Der var intet til dette punkt. 


