DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
AARHUS UNIVERSITY

Møde i MBG’s forskningsudvalg tirsdag d. 24. august 2021; kl. 10:00-12:00
Konferencelokalet 3130-303

Deltagere: Torben Heick Jensen (THJ; formand; via zoom), Claus Oxvig (CO), Erik Østergaard Jensen
(EØJ), Esben Lorentzen(EL), Gregers R. Andersen (GRA), Jens Stougaard (JS), Jørgen Kjems (JK), Lotte
Bjergbæk (LB), Mikkel Heide Schierup (MHS), Poul Nissen (PN), Rune Hartmann (RH), Tinna Stevnsner
(TVS), Mette Kirkegaard (MK; referent).

Besøg af prodekan David Lundbek Egholm (DLE) og rådgiver Astrid Klingen (kl. 10:00 – 10:30)
Præsentation af medlemmerne, derefter fortalte DLE om dekanatets fokusområder. Det
omfatter bl.a.:
Dialog med fondene
Inddækning/medfinansiering
Samarbejde mellem fakultetsledelserne
Samarbejde med regionen (herunder Ph.d.-projekter)
Samarbejde med kommunen (erhvervssamarbejde)
Referat, ordinært møde (10:30 – 12:00):
Punkt

Referat

1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Meddelelser

Daan van Aalten besøger MBG i dagene 7.-15.
september.
Poul Nissen sidder nu i NNF’s komité for Laureate
Research Grant og Young Investigator Award
(Committee on International Research Leader Grants).

3. Opfølgning på
gruppeledermødet
19/8 (kommende
stillingsopslag)

Der er kommet en henvendelse til Mikkel Schierup
/BiRC, fra en mulig kandidat inden for ancient DNA.
Vedkommende er ved universitetet i Leipzig og
besøger AU i oktober. Konklusionen blev at MHS går
videre og støtter en investigator ansøgning, men der
er ikke lovet en stilling på nuværende tidspunkt.
Skulle området udvikle sig til noget stort, kan BiRC og
MBG evt samfinansiere en stilling på et tidspunkt.
Tre stillinger er lagt ind i budgettet fra sommeren
2022.
Diskussion om hvor vidt opslagene skal være ”brede”
(opslag inden for emnet ”Molecular Biology”) eller
dække specifikke områder. Der blev efterlyst en mere
detaljeret diskussion af hvor der er ”sorte huller” mht.
forskningsområder / undervisning der ikke bliver
dækket pt.

Opfølgning
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Der mangler undervisere til uddannelsen i molekylær
medicin, men det er også vigtigt med nogen som kan
dække bacheloruddannelsen i molekylærbiologi.
Det blev besluttet at der skal laves to opslag i første
omgang:
Molekylær metabolisme

CO og RH laver udkast til
opslag.

Virologi /mikrobiologi
Dyremodeller, single cell high-throughput og andre
metoder kan indgå i opslagene.
4. Evaluering af
succesrater

Udsættes pga. tidsnød.

5. Kommende
ansøgningsfrister

Udsættes pga. tidsnød.

6. Kommende
ansættelser

Stillingen ”Associate professor / tenure track assistant
professor in Nanomedicine” er stadig ikke besat da
den foretrukne kandidat har takket nej til stillingen.
Da stillingen ligger på iNano, skal VIP her fra inddrages
i den endelige beslutning.

7. Input til NAT-FU

Udsættes pga. tidsnød

8. Eventuelt

Udsættes pga. tidsnød

9. Indkaldelse af
professoransøgninger

PN, JK, EL, MHS forlod mødet før dette punkt.
Ansøgerne blev prioriteret og EØJ foreslog at der i
første omgang slås to professorater op, da det
indebærer en vis risiko for instituttet. EØJ taler med
dekanen for at få ok til to opslag i efteråret.

MK indkalder til møde

EØJ kontakter dekanen
EØJ melder tilbage til
ansøgerne.

