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1. Announcements 

 

a. Guests, new students or employees  

Ansættelse af Mette Olsen i en to-årig laborantstilling er i gang.  

 

Fikrte Yirga Belayineh fra Etiopien er gæsteforsker hos Mogens Hovmøller fra 2. september frem til midt no-

vember. 

 

Giovanni Cortigiani fra Bologna er gæstestuderende hos Mogens Nicolaisen fra 20. august til 20. november. 

Giovanni skal arbejde på et EU-projekt.  

 

b. News from PhD committee 

Midterm-eksamen afholdes for Md. Maniruzzaman Sikder den 23. september.  

 

Fortsættelse af tirsdagsseminarer blev drøftet. Hvem skal overtage efter Carmina Cabral? Der var tvivl om, 

hvorvidt beslutningen/drøftelse skulle finde sted i sektionen eller i ph.d.-udvalget, hvor afholdelse af semina-

rerne oprindeligt er besluttet, og om hvervet indgår som en del af den ph.d.-studerendes duty-work. Mogens 

N. foreslog, at seminarerne eventuelt kunne afholdes i en anden form. Henrik oplyste, at midterms i Foulum 

indgår i seminarrækken, hvilket Annemarie tilføjede også i nogen grad er tilfældet her. Henrik taler med 

Bernd Wollenweber om tirsdagsseminarerne.  

 

Henrik har nævnt MBG-sektionen for Lis de Jonge. Sektionen vil blive optaget i ph.d.-udvalget fra 2020. 

 

c. Lab (safety, investments, etc.) – short status regarding lab B234 

Simone oplyste, at hun har talt med Jørgen Christiansen om gulvet i køkkenet, der trænger til at blive udskif-

tet. Det kræver, at rummet ryddes, og det vil ikke kunne benyttes i en uge. Tidspunkt koordineres med Jør-

gen Christiansen og brugere af køkkenet. Derudover er der blevet sat rumansvarlige på næsten alle rum.  
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Janne nævnte, at Michaels laboratorium ikke bruges så ofte længere og at det derfor er planen, efter en op-

rydning, at indrette det til et laboratorium for fremtidige studerende. På den måde vil laboranterne kunne få 

deres eget laboratorium. Annemarie spurgte, om PCR skal blive stående i Michaels laboratorium, og påpe-

gede, at der i så fald ikke kan køres geler der. 

 

Simone gjorde opmærksom på, at såvel centrifuger som pipetter er ved at være slidt op, og bad derfor om, at 

man siger til, hvis man har midler til rådighed. Janne oplyste, at der er modtaget tilbud på en bordcentrifuge. 

Mogens undersøger, om det er muligt at anvende den fælles laboratoriekonto.  

 

Der blev orienteret om knækket skrue på Geno Grinder. Der kræves forudgående instruktion, før man må 

anvende Geno Grinderen. Håndhævelse af dette på tværs af sektioner blev drøftet. Det er i orden at anvende 

laboratorier og maskiner forudsat at gældende procedurer for instruktion og tilladelse til evt. arbejde efter kl. 

17.00 er overholdt. I det konkrete tilfælde taler Janne med CROP-laborant. 

 

Status for B234: Mogens oplyste, at fedtsyre-maskine bliver stående. Bierne er blevet tilbudt at kunne flytte 

ind i laboratoriet. Det vil dog ikke ske, før der er udpeget en laborant til at køre fedtsyrer.  

 

2. Calls, new proposals, granted proposals – agreements of collaboration 

Mogens orienterede om, at man kan få udarbejdet samarbejdsaftaler gennem Lisbeth Guldbæk. Mogens 

spurgte Henrik, om der er lavet samarbejdsaftale i projektet bevilliget af Hesteafgiftsfonden. Henrik under-

søger dette med projektlederen for projektet (Janne Winther, ANIS). Der skal indgås samarbejdsaftaler i pro-

jekter, hvor der er andre partnere (eksterne). Med henvisning til ansøgning til Kartoffelafgiftsfonden, hvor 

SEGES er med som partner, bemærkede Annemarie, at som hun havde forstået Jørgen Olesen, så var en ge-

nerel samarbejdsaftale under forhandling.  

 

Mogens oplyste, at han og Mette har fået et GUDP-projekt, hvor Enoch ansættes i en 2-årig postdoc-stilling.  

 

Annemarie oplyste, at der er sendt en ansøgning til GUDP i samarbejde med Hilleshög og Nordic Seed.  

 

3. Economy 

Med baggrund i instituttets situation i øjeblikket kunne Mogens ikke berette så meget omkring økonomi, kun 

at vi har et underskud. Der har ikke været talt om afskedigelser, men alle bedes spare, hvor man kan. Udvik-

lingen i forbindelse med ansættelse af ph.d.-studerende blev drøftet, hvor der ikke længere fra instituttets 

side gives medfinansiering.  

 

4. VIP meeting Foulum 

Mogens orienterede om, at der endnu ikke foreligger et program for VIP-mødet, men første dag vil komme til 

at dreje sig om kursus i forskningsetik og anden dag om strategi. 

 

a. Ethics in Science 

Der var ikke klarhed over, om det obligatoriske kursus i forskningsetik vil finde sted på selve VIP-mødet. Der 

er udsendt links til regler og retningslinjer, bl.a. kodeks i forskning, som alle skal læse.  

 

b. Strategy 

Der bliver en opfølgning på evalueringen af instituttet på VIP-mødet.  
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Ved evalueringen præsenterede Mogens sektionen med en PowerPoint-præsentation og en tekst på 3-4 sider. 

Mogens mente ikke, at evalueringspanelet helt havde forstået budskabet. Evalueringsrapporten har ikke væ-

ret offentliggjort i instituttet, men et af de emner, som panelet pegede på, var generationsskifte. Dette vil også 

blive drøftet på VIP-mødet.  

 

Der blev udtrykt forundring over, at rapporten ikke er blevet gjort tilgængelig for alle i instituttet, og der blev 

spurgt til årsagerne til det. Man fandt, at det skabte mistanke om, at noget holdes skjult (dårlig signalværdi), 

når der end ikke er lavet en konklusion i forhold til formålet med evalueringen. Mogens bringer budskabet 

videre.  

 

5. Myndighedsbetjening 

a. Arbejdsprogram 2020: O:\ST_AGRO\PATENT\Sektionsmøder\2019\Sept 2019 

Der er kommet nyt arbejdsprogram for 2020. Mogens oplyste, at der ikke er så mange nye opgaver. 

 

Annemarie mindede om test/afprøvning af adgang til CABI, der er på prøve frem til og med 7. oktober. Mette 

har forsøgt uden held, men forsøger igen. Formålet er at finde ud af, hvad værktøjet kan, inden der tages be-

slutning om evt. køb af adgang. 

  

b. ”Skadegørerstatus”; Xylella; Horizon scanning 

Skadegørerstatus: Mogens oplyste, at der skal laves bilag på 180 skadegørere. Nogle af disse er allerede for-

delt til medarbejdere i PATENT. Mogens anslog, at det er ca. 2 mandeår, der skal lægges ind i bemandings-

planen frem til maj 2020. 

 

Xylella: Mogens og Annie arbejder på en besvarelse vedrørende Xylella, som er en bakterie, der har spredt sig 

voldsomt i Sydeuropa i bl.a. oliven. Landbrugsstyrelsen forventer at afgive 20 af den type bestillinger over de 

næste 4-5 år. 

 

Horizon scanning: Mogens oplyste, at der sidste år blev lavet risikovurdering af 50 skadegørere, dvs. om de 

kan sprede sig til Danmark. Det forventes, at der vil skulle laves ca. 5-10 nye vurderinger om året. P.t. er der 

dog ikke modtaget bestilling på nye.  

 

Henrik tilføjede, at der er en ny opgave vedrørende ferskenbladlus i sukkerroer og bederoer, som skal være 

færdig i år. Henrik forventer, at der i kølvandet på opgaven vil komme en ansøgning om off-label godken-

delse af bekæmpelsesmiddel.  

 

c. Introduktion af kvalitetsledelsessystem for myndighedsbetjening 

Mogens orienterede om, at der har været afholdt et møde med introduktion af et kvalitetsledelsessystem for 

myndighedsbetjening. Der er udarbejdet en procedure for journalisering af mails. Da alle tilsyneladende ikke 

har modtaget mailen med procedure og introduktion, videresender Mogens denne.  

 

d. Aflysning af konkurrenceudsættelse 

Mogens meddelte, at konkurrenceudsættelse er aflyst.  

 

6. Eventuelt/AOB 

Tine oplyste, at Erik Steen Kristensen har givet interview til Jyllandsposten.  


