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1. Announcements 

Indledningsvis nævnte Mogens Nicolaisen, at det overvejes eventuelt at afholde sekti-

onsmøder lidt færre gange om året. Herefter orienterede Mogens Nicolaisen om perso-

nalemæssige sager: afskedigelsessag, 2 sygemeldinger.  

 

a. Guests, new students or employees 

Mogens Nicolaisen orienterede om følgende ansættelser: 

 

 Laborant Mette Olsen starter 1. maj i en deltidsstilling af 5 måneders varighed. 

Mette Olsen har tidligere været ansat i jobtræning.  

 Laborant Kim Ruan Larsen ansættes frem til 1. september.  

 

Annie Enkegaard tilføjede, at ansættelserne af midlertidige laboranter er en over-

gangsordning. Efter planen vil der blive opslået en permanent TAP-stilling (evt. på 

åremål) med start 1. september. 

 

 Henrik Bak Topbjerg har ansat i 3 mdr. på Faunaphotonics-projektet.  

 Susana Santos starter 1. maj i en 3-årig post doc-stilling hos Mette Vestergård. 

Mette Vestergård oplyste, at Susana Santos kommer fra KU, og at finansiering 

kommer fra et Starting Grant. 
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b. News from PhD committee 

Henrik Skovgård havde intet nyt vedrørende optag. Henrik Skovgård oplyste, at Kam-

ran Saleem om ca. 1 uges tid vil aflevere sin ph.d.-afhandling og at forsvaret vil finde 

sted den 24. juni.  

 

Mogens Nicolaisen tilføjede, at Enoch Narh Kudjordjie skal aflevere sin ph.d.-afhand-

ling den 31. maj og at forsvaret vil finde sted i september. 

 

c. Lab (safety, investments, etc.) 

Mogens Nicolaisen havde modtaget mail fra Simone Rasmussen angående rod i angi-

velse af rumansvarlige på laboratorier. Det blev drøftet, hvad det vil sige at være rum-

ansvarlig og hvilket ansvar der følger med – er man svarlig for inventar eller fungerer 

man som kontaktperson. Der var enighed om, at der som minimum skal være en TAP 

som ansvarlig for hvert lokale, samt at opgaven som rumansvarlig også indeholder en 

”bussemandsfunktion”. Der blev nedsat et udvalg bestående af Janne, Simone og 

Anne-Pia til at komme med et oplæg til næste møde gældende for laboratorier på 1. 

sal, herunder også oplæg til definition på rumansvarlig.  

 

Der blev forespurgt om, hvad der skal ske i forhold til fedtsyreanalyser og det laborato-

rium, hvor de er blevet foretaget. Der vil blive taget stilling til oprydning og brug af det 

pågældende laboratorium efter sommerferien. 

 

Mogens Nicolaisen henviste til klage over netadgang på laborantkontor. Janne Hansen 

oplyste, at Simon Kølkjær er i gang med at se på problemet og at foretage ændringer. 

Det er f.eks. konstateret, at antallet af tilsluttede fastnettelefoner har betydning for 

netforbindelsen. Nogle af fastnettelefonerne vil derfor blive taget fra.  

 

Ellen Jørgensen nævnte, at Søren Bruun havde været meget utilfreds med, at der var 

stillet affald ved siden af de nye kemikalieaffaldsbeholdere. Der er taget hånd om pro-

blemet.  

 

2. Calls, new proposals, granted proposals 

Mogens Nicolaisen præsenterede ReAp-oversigt over submittede ansøgninger. 

 

Henrik Skovgård orienterede om baggrunden for ansøgningen til GUDP vedr. ”mobile 

shades” til dyr, hvor Henrik Skovgård er medansøger. Der forventes svar i juli. 

 

Mogens Nicolaisen oplyste, at både han og Mogens Hovmøller er gået videre til anden 

runde med ansøgninger til Novo Nordisk Fonden. Deadline er 25. april, hvorefter der 

vil finde interviews sted i juni og endeligt svar i september. 

 

Annie Enkegaard bemærkede, at Tove Steenbergs projekt ”Faunaphotonics” er accep-

teret. 

 

Henrik Skovgård oplyste, at han er involveret i en førsterunde-ansøgning til Danida 

vedr. projekt i Ghana. AGRO Foulum er hovedansøger.  
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3. Myndighedsbetjening 

a. “Skadegørerstatus” – status på opgaven 

Mogens Nicolaisen orienterede om, at der havde været afholdt møde her med Land-

brugsstyrelsen til afklaring af spørgsmål i forbindelse med besvarelserne. Her resterer 

en sag, hvor vi har bedt om yderligere forklaring. Landbrugsstyrelse har oplyst, at der 

vil komme bestilling på yderligere 50 skadegørere og herefter vil det måske være ca. en 

håndfuld ad gangen. Annie Enkegaard bemærkede, at hun håber, at Landbrugsstyrel-

sen er klar over, at de ikke kan forvente at få svar før med udgangen af året. Mogens 

Nicolaisen oplyste, at der yderligere har været afholdt et møde hos Landbrugsstyrel-

sen, idet Landbrugsstyrelsen havde udtrykt utilfredshed med besvarelsen. Dette er af-

klaret til Landbrugsstyrelsens tilfredshed.  

 

b. Horizon scanning - status 

Gabor Lövei er tovholder på opgaven, og en del besvarelser har været sendt i review 

hos bl.a. Annie Enkegaard, Henrik Skovgård, Mogens Nicolaisen og Mette Vestergård. 

 

4. Evaluation of the Department - program 

Mogens Nicolaisen orienterede om planerne for evalueringen af instituttet, som skal 

finde sted 27.-28. maj 2019. Programmet for evalueringsmødet er endnu ikke endeligt 

fastlagt. Den 27. maj vil der være præsentation af sektionerne. Her er der indtil videre 

afsat en halv time inkl. spørgsmål til Mogens Nicolaisen til at fortælle om sektionen. 

Mogens Nicolaisen forventer, at der skal bruges 3-4 slides for hver af de 4 valgte områ-

der: Rust-gruppen, mikrobiel økologi, entomologi og bier. Det er heller ikke fastlagt, 

om undervisning, myndighedsbetjening og publicering skal indgå. Flakkebjerg vil ikke 

blive besøgt i forbindelse med evalueringen. Evaluører er bl.a. Lin Field og Johan Six. 

 

5. Eventuelt/AOB 

Mogens Nicolaisen oplyste, at der skal findes en afløser for Carmina Cabral til at tage 

sig af seminar-listen og bad interesserede melde sig.  

 


