Referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2008 på Sandbjerg

Tilstede: Sten Christensen, Jesper Hastrup Svendsen, Niels Secher, Lars Bo Nielsen, Julie Lee,
Christian Aalkjær, Erling Falk, Helle Rosenberg, Peter Bie, Ole Skøtt, Henrik Steen Hansen, Per
Svenningsen, Dan Klærke.
Fraværende: Niels- Henrik Holstein-Rathlou, Christian Torp-Petersen, Michael Mulvany, Torsten
Toftegaard, Egon Toft, Harry Björkbacke
Referat
fra mødet 4.2.2008 gav ikke anledning til bemærkninger
Orientering
SC orienterede om den nye ansøgning om samfinansierede stipendier. DaCRA har søgt
Forskningsstyrelsen om 39 stipendieandele fordelt på 8 temaer. Der ventes svar i december.

Regnskab
for kvalitetsfremmeaktiviteter 2007 var opdateret til i alt 2.178.528 kr. Opsparingen fra tidligere år
er disponeret ved uddeling af 7 ph.d.-stipendier.
Budget 2008
blev vedtaget på sidste møde. SC påpegede igen, at det vedtagne budget på 3,5 mio kr. er urealistisk
fordi det forudsætter maksimal medfinansiering fra fakulteterne. Erfaringen viser imidlertid, at det
aldrig er lykkedes at bruge de budgetterede midler fuldt ud.
Bestyrelsens sammensætning
Antallet af VIP fra KU-SUND skal reduceres med én, men ingen har meddelt at de ønsker at trække
sig. SC vil rette forespørgsel til de medlemmer fra KU-SUND, som ikke deltager i de årlige
bestyrelsesmøder. Jørgen Søberg Petersen har trukket sig som eksternt medlem, der efterlyses en
afløser, gerne fra industrien. Per Hellstrand er afløst af Harry Björkbacke. Ulla Madsen er afløst af
Julie Lee. Martin Busk er afløst af Helle Rosenberg.

Ny hjemmeside
SC viste et Power Point oplæg til en ny hjemmeside, der leveres af SundVision i 2008. Der bør
satses på en mere brugervenlig og oplysende hjemmeside, bl.a. planlægges at alle ph.d.afhandlinger lægges ind på hjemmesiden. Dette kræver samarbejde med de nyslåede ph.d.er
Ph.d.-kurser
Der bør ryddes op i kursusprogrammet og indhentes ideer til nye ph.d.-kurser. Ved sidste
sommermøde blev foreslået et kursusudvalg med 3 vejledere og en ph.d.-studerende. Udvalget e r
ikke kommet igang, fordi der mangler at blive udpeget en vejleder fra SDU- SUND. De andre
medlemmer er Kristian Thygesen (AU), Mikael Sander (KU) og ph.d.-studerende Per Svenningsen.
Rejsestipendier
På budgettet er afsat 1 mio kr. til rejser for ph.d.-studerende. Der er udsendt meddelelse til alle
ph.d.-studerende og vejledere om, at man kan søge op til 100.000 til rejser på 6 mdr.
Scholarstipendier

Principperne for uddeling af scholarstipendier blev diskuteret igen. Disse stipendier skal opslås til
vejlederne, og kriteriet for at få et stipendium er, at man tager orlov fra studiet. Specialestuderende
kan ikke søge, da specialet på 1 år indgår i den obligatoriske del af studiet. Andre f.eks.
farmaceutstuderende, der har et speciale på 6 mdr., kan søge om stipendium på 6 mdr.
Forslag fra bestyrelsen
Intet

Eventuelt
Næste års sommermøde afholdes 11-13 juni 2009 på Sandbjerg. Formen blev diskuteret. Man
ønsker mere fokus på de ph.d.-studerende, alle indsendte abstracts skal have mulighed for at blive
præsenteret, og der skal skabes plads til flere postere ved at inddrage et ekstra rum til formålet. Fra
de ph.d.-studerende blev der udtrykt ønske om guided poster tours.

