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Mødedato: 4. september 2018 kl. 12:45 
Mødested: Mødelokale 3, AU Flakkebjerg 
Mødeemne: Sektionsmøde i AGRO PATENT 
 
 
 

1. Guests, new students or employees 

2. Lockout – any issues 

3. News from PhD committee 

4. Follow up on GRUS – Plant pathology forum PATENT/CROP 

5. Lab (safety, investments, etc.) – updates 

6. Calls, new proposals, granted proposals 

7. Staff allocation – bemandingsplan 

8. Nyt “Myndighedsbetjenings”-projekt “Skadegørerstatus” – 
status på opgaven 

9. Eventuelt/AOB 
 
 
 
1. Guests, new students or employees 
Mogens N. informerede om, at han er blevet udnævnt til professor.  
 
En professorstilling i plantepatologi, epidemiologi har været opslået med ansøgnings-
frist 31. august. Der er indkommet 6 ansøgninger. 
 
Mette orienterede om opslaget vedr. 3-årig postdoc-stilling. Der er modtaget i alt 46 
gode ansøgninger. Der udvælges et mindre antal på en shortliste.  
 
Mogens N. oplyste, at der fortsat er et kvalificeret ansættelsesstop, hvilket bl.a. bety-
der, at der ikke ansættes fuldt institutfinansierede ph.d.-studerende i øjeblikket. 
 
Niels oplyste, at han får 3 gæstestuderende fra hhv. Portugal og Iran. De skal alle ar-
bejde med modellering.  
 
Niels nævnte yderligere, at han har fået 2 speciale-studerende fra vores egen uddan-
nelse. Den ene sidder i Århus og den anden i Wien (dual degree).   
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Ellen nævnte, at Nikolaj Vendelbo er startet som erhvervs-ph.d. den 1. september i 
samarbejde med Nordic Seed. Nikolaj Vendelbo vil det meste af tiden være hos Nordic 
Seed. Desuden forventes det, at der i oktober kommer en gæsteph.d.-studerende fra 
Sajids afdeling. 
 
Anna nævnte, at Per Kristiansen er ansat i arbejdsprøvning i bigruppen. 
 
2. News from PhD committee 
Mogens N. forventer, at der kommer et brush-up kursus for ph.d.-vejledere. Yderligere 
information afventes.  
 
3. Lab (safety, investments, etc.) 
Det nye system, hvor der kræves tilladelse til arbejde i laboratorier uden for almindelig 
arbejdstid (efter 17:00 og i weekender) fungerer fint og bliver respekteret.  
 
Simone fremsatte ønske om en ny centrifuge, da den nuværende ikke kan repareres. 
Michael tilbød, at centrifuge i hans laboratorium kan benyttes, da den ikke anvendes 
særlig ofte. 
 
4. Calls, new proposals, granted proposals 
Mette har fået et starting grant fra AU til en 3-årig postdoc og mikroskopudstyr. 
 
Mogens N. er med i 2 ansøgninger til Innovationsfonden. En med Birte Boelt som ho-
vedansøger (spinatfrø) og den anden med et gartneri som hovedansøger vedr. jule-
stjerner.  
 
Rust-gruppen arbejder på ansøgning til Villum Fonden. 
 
Henrik S. arbejder på ansøgning til GUDP vedr. fluer og kvæg. 
 
Mette arbejder på ansøgning til FTP med deltagelse af partnere fra KU og er med i an-
søgning til FNU. 
 
Niels arbejder sammen med Lise Nistrup på EU ansøgning vedr. støttesystemer i Eu-
ropa. Per Kudsk og Mette Sønderskov arbejder ligeledes på ansøgning til samme call. 
 
Mogens N. orienterede om nye regler i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til 
FTP. FTP-ansøgninger skal have været igennem dekanatet, før institutlederen må un-
derskrive ansøgningen. Mogens har tidligere oplevet god feedback fra f.eks. Mogens 
Nielsen. Mogens forventer, at udkast kan fremsendes til dekanatet, såfremt man er 
under tidspres i forhold til ansøgningsfrist. Information vedhæftes referatet. 
 
5. Different issues from Department management meeting 31/8 
Mogens oplyste, at han fredag den 31. august havde deltaget i et møde vedr. institut-
tets økonomi. Der vil blive afholdt personalemøde den 12. september, hvor Erik Steen 
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Kristensen vil informere om situationen. Mogens opfordrede til at deltage i persona-
lemødet. 
 
6. Myndighedsbetjening 
a) Skadegørerstatus 
Vi fik i starten af året en stor opgave, hvor der skal redegøres for 150 organismer. Der 
er 3 deadlines på opgaven: 1. april, 1. juli og 1. december. Til den sidste deadline 1. de-
cember vil det være status for svampe, der indsendes. Mogens oplyste, at han, efter 
indsendelse af redegørelser til de 2 første deadlines, har modtaget laboratoriedata på 
skadegørerne fra Landbrugsstyrelsen. Disse data er forsøgt inkorporeret i konklusio-
nerne. 
 
b) Horizon scanning 
Landbrugsstyrelsen udfører en såkaldt horizon scanning for skadegørere, der potenti-
elt kan blive et problem i Danmark, og har i den forbindelse bedt os om at se på 50 
skadegørere, hvoraf de fleste er insekter. Mogens, Annie og Gabor Lövei er involveret i 
opgaven med Gabor som tovholder. Landbrugsstyrelsen har udarbejdet et skema til 
besvarelse. Der er deadline 1. januar 2019 på prioriterede skadegørere og derefter 1. 
maj på de resterende. Det vil fremover blive en løbende opgave med formentlig ca. 10-
15 skadegørere om året. Hvilket også er tilfældet for skadegørerstatus-opgaven. 
 
Mogens N. orienterede om, at Annemarie er blevet medlem af EFSA’s panel for plante-
skadegørere, samt at han selv er blevet medlem af den norske Vitenskapskomiteen for 
mat og miljø – Plantehelse. 
 
Michael oplyste, at Miljøstyrelsen er ved at genopbygge på personalesiden i forbindel-
se med flytning til Odense. 
 
7. Department strategy 2020 – short info 
Mogens orienterede om, at instituttet i forbindelse med det kommende strategiarbejde 
skal evalueres af et internationalt panel. Fra instituttets side har vi mulighed for stille 
forslag til medlemmer af panelet (deadline 10. september). Mogens foreslår, at vi 
kommer med to forslag til medlemmer og har selv et forslag om professor Neil Boon-
ham fra Newcastle University. Mogens vil kontakte Mogens H. mht. forslag og bad 
desuden alle tænke over mulige kandidater til panelet (professor-niveau). Michael 
nævnte Lin Field fra Rothamsted som en mulighed. 
 
8. VIP senior/VIP junior meetings – short info 
Som noget nyt vil der i år blive arrangeret Junior VIP-møde, og der er stillet forslag 
om, at Birte Boelt som formand for erhvervsudvalget skal stå for en del af program-
met, hvor virksomheder inviteres til at fortælle om karriereveje. Med hensyn til Senior 
VIP-møde, som vil blive afholdt i november på Flakkebjerg, ønsker Erik Steen Kristen-
sen, at bæredygtighedsmål bliver et centralt emne. Formen (indlæg/workshops) disku-
teres i øjeblikket.  
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9. Eventuelt/AOB 
Mogens N. orienterede om, at Per Kryger har deltaget i et tv-program på DR2med An-
ders Lund Madsen den 1. september. Programmet kan ses på dr.dk/tv frem til 30. sep-
tember. 
 
Der skal afholdes MU-samtaler inden længe og MUSskema.dk anvendes som værktøj, 
som det også var tilfældet ved sidste MUS-runde. Der vil blive indkaldt via Outlook og 
såfremt tidspunktet ikke passer, bedes man henvende sig og få en ny tid. 
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