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Bjørn K. Jensen (BKJ), GEUS  
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Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.   
 
 

Pkt. 2 - Meddelelser fra centerlederen og andre 
CSJ bød velkommen til det første styregruppemøde.  
 
CSJ orienterede om status på samarbejdsaftalen. Aftalen er i øjeblikket sendt til GEUS’ interne jurist for 
kommentering.  
 
Den seneste udgave af samarbejdsaftalen blev runddelt til styregruppen. HWJ gennemgik kort de 
væsentligste ændringer i forhold til den første udgave – i form af nye afsnit: 12 - Fortrolighed, 19 - 
Overdragelse, 20 - Aftalens karakter, og 21 -  Tvistigheder. Aftalen har foreløbigt været ude i høring i to 
omgange. Efter tilbagemelding fra GEUS’ jurist, udsendes aftalen igen, inden endelig underskrift.  
 
CSJ orienterede om, at besøget af Bill Holden finder sted i foråret 2010. Der er i bevillingen reserveret 
penge til dækning af opholdet, men CSJ prøver at opnå finansiering af besøget andetsteds.  
 
CSJ runddelte kopi af brev fra FIST vedr. ny indkaldelse til ansøgninger om inddragelse af SMV. Det blev 
drøftet hvorvidt PATHOS skal inddrage en SMV yderligere, evt. som erstatning for Kemira. Det blev 
besluttet, at CSJ kontakter FIST for at undersøge vores chancer for bevilling af yderligere SMV, og at man 
ved udsendelse af referat af styregruppemødet, kunne opfordre parterne til at komme med forslag til SMV 
samarbejde der kunne gavne projektet.  
 
CSJ fortalte, at den sidste ansættelse af ph.d. hos Anders Dalsgaard, KU-life, nu er faldet på plads. Ph.d. 
starter dog først i november 2009 pga. barsel.  
 
BKJ nævnte at det værd at være opmærksomme på om PATHOS projektet kunne kobles sammen med en 
fremtidig  EU ansøgning.  
 
LSJ fortalte, at Svend Sommer har fået en ansøgning til FIST (Cleanbreath) videre til næste runde. 
 
 

Pkt. 3 - Gennemgang af opstartsøkonomi, og ændrede budgetter 
HWJ runddelte materiale vedr. årsregnskab for 2008. Resultatet for 2008 viser uforbrugte DSF midler på kr. 
919.226,97 – dette har givet anledning til at DSF har bedt os om at rebudgettere for resten af 
projektperioden. Endvidere ønsker de medfinansieringen oplyst. Derfor ændres proceduren for aflæggelse 
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af regnskab, således at medfinansieringen også følges. HWJ har udsendt mail til alle parter med anmodning 
om oplysning af medfinansiering i 2008 – og herefter udsendes nye skemaer indeholdende regnskabstal fra 
2008 og rebudget. 
 
Parterne er også blevet bedt om at indhente det forhøjede overhead for 2008 (12,65%). 
 
 

Pkt. 4 - Ændringer i Styregruppen for PATHOS 
På baggrund af Anne Marie Zinks udtræden af styregruppen, blev der drøftet mulige emner til erstatning. 
Det blev besluttet, at CSJ kontakter Torkild Søndergaard Birkmose, Dansk Landbrugs-rådgivning, med en 
invitation til at indtræde i styregruppen . LSJ har tidligere kort fortalt ham om projektet, og hvorvidt det 
kunne være noget for ham. 
 
 

Pkt. 5 - Kemira Miljø og PATHOS 
Kemira har – via mail fra Jens Pedersen – trukket sig ud af PATHOS. Projektet har dog ikke modtaget et 
officielt brev om udtrædelse. Det blev drøftet hvordan vi skal forholde os, idet en del af finansieringen 
dermed er forsvundet, og hvad FIST siger til at en partner udtræder af projektet.  
 
LSJ orienterede om at det har været svært at få et samarbejde med Grundfos. Aftalen var at Olga skulle 
sample prøver fra Grundfos’ anlæg, men det lykkedes ikke.  
 
Det blev herefter drøftet hvorvidt man kunne ændre arbejdsplanen, således at batch forsøg bliver kørt på 
GEUS og KU-Farma, og muligheden for et samarbejde mellem Majbritt (ansat på DJF) og BHS. Det blev 
besluttet, at ML vil ringe til BHS efter mødet i styregruppen for at drøfte sagen med ham. 
 
BKJ foreslog at CSJ sender mail til Grundfos med en orientering om ændring af arbejdsplan, og med 
opfordring til at deltage i workshop, og evt. en ny runde hvor Olga kan sample. 
 
 

Pkt. 6 - SMV samarbejdet 
CSJ orienterede om forløbet med at udvælge SMV’er. Der er gennemført interview med interesserede 
SMV’er, og efterfølgende er firmaet AmphiBact valgt. De arbejder med kildesporing ved PCR teknik.  
 
Der skal nu udarbejdes en præcis arbejdsplan for samarbejdet. AmphiBact laver DNA, og sender det 
herefter til GEUS for PCR.  
 
AmphiBact kommer med til faglige møder i 2009 og 2010.  
 
 

Pkt. 7 - Program for næste faglige møde 
Det blev aftalt, at det næste faglige møde finder sted: onsdag den 8. september 2009 på KU-life (hos LSJ). 
 
LSJ, Martin Hansen og LF står for at udarbejde programmet for det faglige møde, indeholdende: Først en 
præsentation af hvordan det går med projektet, inkl. teknologi. Derefter deles programmet i 2 emner: 
Seperation og Udvaskning af søjleforsøg. 
 
 

Pkt. 8 - Halvvejsevaluering i december 
Det blev besluttet, at afholde en halvvejsevaluering for alle parter, tirsdag den 19. januar 2009, kl. 10-22 på 
GEUS. 
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Pkt. 9 - Skal PATHOS have en hjemmeside? 
Der var enighed om at en hjemmeside skulle have et forholdsvist enkelt indhold som kort præsenterer 
projektet. HWJ gjorde opmærksom på at et tilsvarende projekt på GEUS (MIRESOWA) har fået lavet en god 
hjemmeside. Det blev besluttet, at HWJ undersøger hvem har der lavet hjemmesiden, med henblik på at få 
lavet en lignende hjemmeside for PATHOS. 
 
 

Pkt. 10 - Fastlæggelse af mødedatoer for styregruppen i 2009 
Der blev aftalt følgende datoer: 

 den 6. oktober 2009, kl. 10-13, GEUS. 

 den 20. januar 2010, kl. 10-13, GEUS.  

 den 15. april 2010, kl. 10-13, GEUS. 

 den 25. juni 2010, kl. 10-13, GEUS. 
 

 

Pkt. 11 – Eventuelt 
Jeanne Kjær, GEUS, har forespurgt om PATHOS projektet vil lave forsøg på to VAP marker i efteråret. Det 
blev diskuteret og besluttet, at PATHOS såvidt muligt vil forsøge at gennemføre det planlagte program for 
forsøg på de to marker. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er yderligere bevilling til udførelsen, og 
aktiviteterne må foregå indenfor de planlagte budgetter.  
 
BKJ orienterede om Forskningsplatform Vand den 29. januar 2009, hvor en præsentation af PATHOS ville 
være relevant.  


