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Mogens N. indledte mødet med en orientering fra LSU-møde dagen før, hvor udkast til 
budget for de næste 4 år blev præsenteret. Mogens N. forventer, at ESK vil fortælle 
mere på seniorVIP-mødet. 
 
1. Information from Henrik W. regarding project finances etc. 
Henrik W. gav en generel orientering om økonomi og opfølgning i forbindelse med at 
året er ved at nærme sig sin afslutning. Henrik W. henstillede til, at man gennemgår 
sine driftsbudgetter og at man sørger for at få dem brugt op, da der helst ikke må være 
for mange overflytninger til næste år. Der har på det seneste været nogle udfordringer 
i forhold til afregninger, bl.a. med GUDP. Vi skal være opmærksomme på at få brugt 
pengene, inden projektet udløber, forstået på den måde at regningerne skal være be-
talt, inden projektet udløber, ellers vil beløbet ikke blive dækket. Henrik W. opfordre-
de til, at man får pengene opbrugt i god tid, og også til at være opmærksomme på be-
villingsgivers retningslinjer for, hvordan pengene må anvendes. Med hensyn til EU-
projekter gjorde Henrik W. opmærksom på, at kostprisen vil falde, hvis den årlige 
norm på 1485 timer overskrides. Henrik W. opfordrede derfor til, at man, hvis man 
arbejder på et EU-projekt, i ProMark fører det budgetterede antal timer i henhold til 
bemandingsplanen.  
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2. Guests, new students or employees 
Mogens N. bød velkommen til Nikolaj Meisner Vendelbo, der startede som erhvervs-
ph.d. den 1. september hos hhv. Nordic Seed og AU. Nikolaj gav en kort præsentation 
af sit projekt, hvor der skal arbejdes med rugforædling (resistens mod brunrust og 
meldug). 
 
Mette orienterede om, at Susanna Santos starter den 1. maj 2019 i en 3-årig postdoc-
stilling. Projektet er bevilliget af AU’s Forskningsfond og projektet omhandler interak-
tioner mellem mikroorganismer og nematoder. 
 
3. News from PhD committee 
Henrik S. oplyste, at bortfald af underskudsgaranti har medført, at der kun er ansøg-
ninger på opslag. Henrik S. oplyste desuden, at Carmina Cabral stopper som ph.d.-
repræsentant i ph.d.-udvalget og at Rasmus Jensen overtager posten. 
 
4. Lab (safety, investments, etc.) - greenhouses 
Mogens N. meddelte, at Simone beder om, at man er opmærksom på at få købt ind, 
således at regningerne kan nå at komme ind i år.  
 
Mogens N. oplyste, at vi netop har modtaget væksthusregninger og nævnte, at det evt. 
kunne være en mulighed at skrue ned for virusvæksthuset (til 5-10°) for at opnå en be-
sparelse, såfremt der ikke nogen, der har brug for det i vinterperioden. Mogens N. vil 
tale med Jakob om det.  
 
5. Calls, new proposals, granted proposals 
Mogens N. mindede om, at også afslag på projektansøgninger skal meldes ind i ReAp 
– besked sendes til Sonja Graugaard. 
 
Mogens H. oplyste, at det overvejes at deltage i ansøgning til Novo Nordisk Fonden i 
samarbejde med Hans Thordal Christensen fra KU.  
 
Mogens N. tilføjede, at han også arbejder på ansøgning til Novo Nordisk Fonden i 
samarbejde med Kristian Thorup, KU, hvor man også forsøger at få DTU med som 
partner. Mogens N. fremhævede, at det i første omgang er en interessetilkendegivelse, 
der skal indsendes.  
 
Mette oplyste, at hun arbejder på en Marie Curie netværksansøgning, som skal ind-
sendes 15. januar 2019.  
 
Henrik S. og Michael indsender ansøgning vedr. fluer til Miljøstyrelsen den 3. decem-
ber 2018. 
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Mogens N. orienterede om, at han for ca. 1 år siden blev kontaktet af Fødevarestyrel-
sen i Ringsted, plantediagnostisk laboratorium, vedr. opslag om oprettelse af EU refe-
rencelaboratorier for hele Europa for f.eks. virus, svampe, nematoder etc. Laboratoriet 
ønskede vores deltagelse som ekspert-support. Af forskellige årsager blev det ikke til 
noget på det tidspunkt, men efterfølgende er området ”svampe” blevet genopslået på 
grund af manglende ansøgninger. Fødevarestyrelsen i Ringsted overvejer nu at ind-
sende ansøgning på EU referencelaboratorium for svampe med support fra AU og KU 
som eksperter.  
 
6. Myndighedsbetjening 
a. “Skadegørerstatus” – status på opgaven 
Mogens N. orienterede om opgaven ”Skadegørerstatus”, som vi har fået fra Land-
brugsstyrelsen. Der skal redegøres for, om ca. 150 skadegørere findes i Danmark. Ud-
arbejdelse af redegørelse for én skadegører tager ca. 1 dag. 1. og 2. levering er indsendt 
hhv. 1. april og 1. juli. Deadline for 3. og sidste levering er 1. december og dækker ho-
vedsageligt svampe. Landbrugsstyrelsen har været tilfredse med de to første leverin-
ger, men er også kommet med kommentarer og har efterfølgende også sendt laborato-
riedata, som skal indarbejdes i redegørelserne.  
 
b. Horizon scanning 
Mogens N. orienterede om opgaven ”Horizon scanning”. I EU og Landbrugsstyrelsen 
ser man på, hvilke patogener der kan blive et problem i fremtiden. EU har udarbejdet 
nogle lister, hvor Landbrugsstyrelsen har bedt om vores vurdering af, om de nævnte 
patogener, størsteparten svampe, kan blive et problem i Danmark. Gabor Lövei er tov-
holder på opgaven. Der er deadline 1. januar 2019. 
 
7. Eventuelt/AOB 
Ingen punkter. 
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