Referat af bestyrelsesmøde vedr. det nye og gamle DaCRA den 24. januar 2011 i København
Tilstede: Morten Schak Nielsen, Sten Christensen, Magnus Jensen, Peter Bie, Christian Aalkjær, Dan Klærke,
Niels‐Henrik Holstein‐Rathlou, Niels Secher, Harry Björkbacka, Majid Sheykhzade, Ragnhild Mostert
Fraværende: Michael Mulvany, Henrik Hansen, Egon Toft, Gitte Kjærsgaard, Lars Bo Nielsen, Erling Falk,
Sidse Kringelholt
Fraværende uden afbud: Torsten Toftegaard Nielsen, Ole Skøtt, Johannes Struijk
Dagsorden:
1.

Velkomst v. Morten

2.

Beretning og regnskab for gamle DaCRA v. Sten

3.

Oplæg til diskussion om det nye DaCRAs opgaver v. Morten

4.

Økonomien i nye DaCRA v. Morten

5.

Praktiske problemer omkring opdatering af medlemsregister og afhandlingsdatabasen

6.

Eventuelt

Ad. 1
Morten bød velkommen og alle præsenterede sig selv.
Ad. 2.
Sten gennemgik referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11. juni 2010, årsrapport 2010 samt regnskabet for
2010. Sten gjorde opmærksom på der i det totale budget og regnskab for 2010 er en adskillelse af pengene
idet der kun skulle lægges budget og aflægges regnskab for FI bevillingen. Forbruget i 2010 er på kr. kr.
2.119.796 hvilket er kr. 45.000 mere end rådighedsbeløbet fra FI. Underskuddet dækkes af
medfinansieringskontoen, som viser en saldo på ca. 1,5 mio. når de kendte udgifter er fratrukket.
Ad. 3.
Morten oplyste at der med FI bevillingens ophør ikke længere er penge til at videreføre alle opgaver i
DaCRA. Tilskud til bl.a. Ph.d. rejser ophører derfor. Som det ser ud nu, er der penge til at fortsætte
nuværende opgaver og nye initiativer de næste 4‐ 5 år. Morten foreslog at der fremover fokuseres på tre
områder;
1. Sommermødet på Sandbjerg
2. Afholdelse af kurser koordineres, så der ikke sker sammenfald af kurser hverken emne – eller
tidsmæssigt
3. Der afholdes en national Ph.d. dag som de Ph.d. studerende selv skal stå for at arrangere fx på Fyn,
hvor alle nemt kan komme til

Det sidste forslag førte til en diskussion om hvorvidt der vil være interesse eller ej blandt de ph.d.
studerende for afholdelse af en national ph.d. dag. Et af problemerne er at de ph.d. studerende nationalt
ikke kender hinanden, hvilket gør det vanskeligt at nedsætte en arbejdsgruppe. Erfaringer mht. afholdelse

af ph.d. dage og ideer blev fremlagt. Dan mente at det er vigtigt, der afholdes lokale ph.d. dage, da det er
vigtigt, de studerende møder hinanden og finder ud af hvad hinanden kan. Der afholdes fakultære ph.d
dage ved AU og KU‐SUND, LIFE og FARMA. I København er der planlagt et mere uhøjtideligt
”fyraftensmøde” for ph.d. studerende med et par oplæg, men hvor det sociale er centralt.
Der var bred enighed om at man ikke kan forvente tilstrækkelig tilslutning til en national ph.d. dag, hvilket
tidligere afholdelser af Ph.d. dage har vist. Fx blev ph.d dagen i Odense lukket ned. Sommermødet fungerer
allerede som en god platform mht. at møde hinanden.
Det blev diskuteret om det skal gøres obligatorisk at deltage i mindst et sommermøde i et Ph.d. forløb og
hvorfor der har været manglende tilmelding fra klinikerne, og hvad der kan gøres ved problemet. Christian
påpegede at programmet for sommermødet generelt har haft for få oplæg inden for det kliniske område.
Morten opfordrede til at alle i bestyrelsen forhører sig på deres pågældende fakulteter og institutter,
hvorfor klinikerne ikke dukker op til sommermødet. Desuden bør alle forsøge at identificere klinikere der
kunne have en interesse i at arrangere et mere klinisk orienteret symposium.
Ad. 4.
Morten gjorde rede for den nuværende økonomiske situation. Nogle økonomiske poster falder bort som fx
tilskud til Ph.d. rejser ligesom regnskabsassistanceposten. Fremover vil de primære udgiftsposter være;
1. Hjemmesiden
2. Sekretariatsbistand.
3. Sommermødet. Udgifterne til sommermødet vil fremover være mindre idet det annonceres som et
ph.d. kursus og derfor kan få dækket nogle udgifter gennem bevilling fra ph.d. skolen. Hvert
Fakultet skal derfor søge om tilskud til deres egne studerende. Hvad bevillingerne dækker er
forskelligt på Fakultet. I København dækker tilskud fx ikke frokost, hvilket den gør i Århus. Hvordan
regnskabet vil se ud, vil først fremligge næste år.
Med decentraliseringen af FP programmerne vil DaCRA fremover fungere som et interessenetværk.
En af de poster der er dyre, er gæsteprofessorerne.
Der var enighed om at gæsteprofessorerne har spillet en vigtig rolle som vejledere og mentorer, men at der
desværre ikke i DaCRA regi er mulighed for at finansiere gæsteprofessorerne fremover. Udgifterne i
forbindelse med sommerskolen vil dog naturligvis blive dækket i indeværende år.
Ad. 5.
For at bevare DaCRA netværket foreslog Morten at der ved indmeldelse i FP programmet samtidig
opfordres til at ph.d. studerende også melder sig ind i DaCRA. Alle studerende i København skal ind til
Morten der som FP leder, skal underskrive de studerendes indskrivningsskema. I den forbindelse vil
Morten samtidig bede de studerende om også at udfylde og indsende indmeldingsskemaet til DaCRA.
Morten opfordrede de øvrige FP ledere til at gøre det samme og sende blanketterne videre til Ragnhild.
Sten berettede, at det generelt har været vanskeligt at få de studerende til at melde tilbage, når de er
blevet færdige og få dem til at indsende deres afhandling. Da det ikke længere bliver nødvendigt at
afrapportere antallet af færdige ph.d. studerende, bliver det ikke på samme måde som tidligere nødvendigt
at holde styr på de studerende.
Det blev besluttet at man er medlem indtil man selv melder sig ud. Mht. e‐mail adresser der bliver ugyldige,
blev det besluttet at de efter 3 gange bliver slettet.

Det skal desuden blive en rutine at bede de studerende, når de bliver færdige, om også at indsende deres
afhandling, så den kan blive lagt på DaCRA hjemmesiden.Der opfordres til at FP’erne prøver at indbygge
rutiner, hvor DaCRA informeres og/eller får tilsendt elektronisk kopi af afhandlingen til databasen.
Ad. 6.
Det blev diskuteret om Ph.d. studerende skal være repræsenteret i FP’ets nye bestyrelse.
Der var enighed om at det er vigtigt de studerende har en stemme og hvert FP‐program/ fakultet har en
studenterrepræsentant.
Ph.d. fyraftensmødet i København den 13. marts blev annonceret. Der udsendes snarest igen en mail med
invitation og program til alle de ph.d studerende.
Når Ph.d. studerende tilmeldes DaCRA blev det vedtaget at vejledere også skal opfordres til at indmelde sig.
Magnus ville høre, om der var mulighed for finansiering af statistiker hjælp.
Dette var der enighed om ikke at støtte økonomisk. Niels‐Henrik foreslog at der oprettes en Facebook
gruppe, hvor medlemmerne kan kontakte hinanden fx mht. statistiker hjælp.

