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ARC Management Board møde mandag d. 16. november 2015  
ARC, C.F. Møllers Allé 8, bygn. 1110, lok. 418 
 
Deltagere: Lise Lotte Sørensen, Christian Sonne (video), Eva Bonefeld-
Jørgensen, Tage Dalsgaard, Søren Rysgaard, Susanna Pakkasmaa (ved 
tasterne) 
 

 

Notater 
 
 
1. Ny center manager 
 
Susanna Pakkasmaa startede d. 1. oktober og er kommet godt i gang. 
 
2. Nyt fra fakulteterne 
 
2.1 BSS 
Ny dekan Thomas Pallesen, positivt indstillet til arktiske spørgsmål og ARC 
(gennem Søren, ingen fra BSS deltog i mødet). 
 
2.2 ARTS 
ARC har fuld opbakning fra prodekan Anne Marie Pahuus. 
 
2.3 Health    
Evas Center for Arctic Health er permanent og ligger under rektoratet, 
refererer til Søren Kjærgaard. Center for Arctic Healths fire projekter (som 
handler om mor-barn kohorte i Grønland/ACCEPT spørgeskemadata og 
biomarkører, brystkræft, diabetes og inflammation) kører godt. 
 
Søren Kjærgaard hilser (gennem Eva) og nævner at invitationen til ARC 
MB skal komme i god tid da hans kalender er meget fyldt. Han er positivt 
indstillet til ARC, men kan ikke love penge. 
 
Kontakt med Allan Flyvberg for at få finansiering til fortsat interdisciplinært 
center. 
 
En klinisk mikrobiolog fra Canada vil i kontakt med AU. Der findes allerede 
etableret samarbejde mellem mikrobiologer på Bioscience og Health, 
måske kan man bygge på dette. 
 
2.4 ST 
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ARC flytter til bygning 1540 inden længe.  
Ny information d. 23. november: flyttedag er tirsdag d. 1. december. Alle 
skal have pakket deres ting i flyttekasserne senest mandag d. 30. 
november.  
 
Roskilde 

- Lokalt udvalg bestående af Rune Dietz, Anders Mosbech, Christian 
Sonne, Henrik Skov og Niels Martin Schmidt 

- VRS projekter i 2016: et Statoil-finansieret projekt med 42 forskere 
og et canadisk skib, Søren har møde om dette 16/11 

- Feltmidler: Der er kommet 12-14 ansøgninger, og beslutningerne 
bliver taget inden jul. Pulje ca 2 mio kr. 

- Tværfakultære midler: vi vender tilbage i Sandbjerg  
 
 
3. ARC uddannelser 
 
Lotte fortæller at University of the Arctic har bevilget midler til et efterårs-
semester på Grønland, uddannelse om miljø og sundhed, medsøgende 
Suzanne Møller fra Ilisimatusarfik, ca 430 000 kr. 
 
Eva BJ medvirker i efterårssemestret med et health-kurs. Evas institutleder 
spørger om Health får kredit eller frikøbspenge.  
 
Derudover er der to ST-kurser, hvor Christian Sonne, Rune Dietz, Henrik 
Skov og Kaj Mantzius er kursusansvarlige. Kursusbeskrivelserne skal snart 
ind. 
 
Christian efterlyser lønmidler til undervisning. 
 
Et naturvidenskabeligt masterkursus-program kører igen i Nuuk i forårs-
semestret i samarbejde mellem ARC, Grønlands naturinstitut og University 
of Manitoba. Der er ni studerende registrerede. 
 
Samarbejdet med gymnasierne er startet, og Lotte var til et møde med 
gymnasielærere fra Nuuk, Aasiaat og Sisimiut i Nuuk 5-6/11. Målgruppen 
er både lærere (efteruddannelse) og gymnasiestuderende.  
 
Ilisimatusarfiks bestyrelse vil gerne have en naturvidenskabelig bachelor-
uddannelse på Grønland. Rektor Tine Pars har nedsat en arbejdsgruppe 
med Morten Meldgaard, Suzanne Møller, Jens Dolin, Nils O. Andersen og 
Kurt Kjær, som mødes i Nuuk 28-29/1 sammen med et aftagerpanel.   
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Søren informerer om at målsætningen for det kommende Hindsgavl-
møde er en komplet master-uddannelse på Grønland (fælles dansk 
initiativ). ARC’s strategi er etablering af en naturvidenskabelig uddannelse 
på master-niveau.  
 
4. Matchpoints-konference 
Matchpoint-konferencen foregik 12-13/11 på AU og var en stor succes. 
ARC støttede arrangementet med 100.000 kr, og flere ARC-folk 
medvirkede i plenarforsamlingen (Søren Rysgaard) eller i workshops 
(Cécile Pelaudeix, Ellen Margrethe Basse, Pelle Tejsner, Mikael Sejr, Toke T 
Høye, Erik Jeppesen, Anders Mosbech, Christian Sonne) eller som 
almindelige deltagere.   
 
5. ARC årsmøde 
Årsmødet er på Sandbjerg 25-26/11. Der er ca 50 registrerede. 
Programmet er lavet af en planlægningsgruppe. Første dag fokuserer på 
ARC’s resultater hidtil og planlagte projekter. Dag 2 ser vi fremad, og laver 
en SWOT-analyse på ARC’s forskning, uddannelse og videnudveksling 
under vejledning af Peter Schmidt Mikkelsen. Intens diskussion om 
programmet og det disciplinære/interdisciplinære oplæg. 
 
6. Koordinering af større ansøgninger 
I 2015 har ARC-folk søgt ca 400 mio kr, hidtil bevilget ca 25 mio kr. 
 
Følgende ansøgninger er i gang: 
 
Søren: 2 Horizon2020 ansøgninger, British Antarctic survey + norsk 
ansøgning, EU Polarnet, danske forskningsråd, infrastrukturansøgning, 
rektor, NUFI. Søren søgte også et Niels Bohr professorat til ARC, men 
projektet var for teknisk ifølge DG og fik ikke midler. Marit-Solveig 
Seidenkrantz har sendt en ansøgning til Carlsberg-fonden. 
Interessebeskrivelse til rektoratet fra hele ARC, rektoratet tager på 
charmeoffensiv hos private fonde. 
 
Eva: ansøgning til Dancea for videre analyser af ACCEPT prøver. 
 
Lise Lotte: interdisciplinær Nordic Center of Excellence med Markku 
Kulmala (University of Helsinki) i spidsen, 30 mio kr, ph.d.-lønninger. Lotte, 
Cécile og Pelle læst Horizon2020-opslaget, hvor fokus er på permafrost 
og mineralske ressourcer ved kysten. Det bliver eventuelt en ansøgning i 
samarbejde med Marit-Solveig Seidenkrantz og Anders Mosbech. 
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Christian: Marie Skłodowska-Curie actions Innovative Training 
Networks/European Training Network ansøgning under udarbejdelse 
sammen med Rune Dietz et al, arbejdet fortsætter i 2016. 
 
Tage: EU-projekt ArcticUnion i gang, ARC deltog i ansøgningsmøde i Paris 
9-10/11.  
 
Desuden: antropologernes planlagte DG Center of Excellence ansøgning 
Cécile koordinerer en ansøgning for Marie Skłodowska-Curie action 
Innovative Training Network: “Energy transition in the Arctic focusing on 
EU and EEA countries (Iceland, Norway)”, der er fire universiteter og ca 20 
partnere, som søger et joint PhD program. 
 
7. Næste møde 
Næste møde er tirsdag d. 19. januar 2016 kl 10.30. 
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