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Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.   
 
 

Pkt. 2 - Meddelelser fra centerlederen og andre 
CSJ orienterede om at samarbejdsaftalen mangler få underskrifter, og er næsten klar til endelig udsendelse. 
Det faglige møde i september på KU-LIFE forløb tilfredsstillende, bl.a. havde der været en god drøftelse 
omkring projektets faglige indhold og publikationsstrategi. Der blev aftalt et antal tovholdere, der vil 
komme med et udkast til publikationsplan. 
 
 

Pkt. 3 - Gennemgang af økonomi 
HWJ orienterede kort om den kommende procedure for aflæggelse af regnskab for 2009. Det vil stort set 
foregå som 2008, dog med et udvidet skema som viser alle aktiviteter. HWJ vil i løbet af efteråret sende 
rebudgetterede skemaer ud til partnere med information om deadlines etc. Et samlet rebudget blev sendt 
til DSF i sommer.  
 
 

Pkt. 4 – Fastlæggelse af plan for halvvejsevaluering 
CSJ fortalte om forløbet på en halvvejsevaluering på et af hans tidligere projekter, Biopro. 
Evalueringsrapport blev runddelt. Der var enighed om at inddrage målstyring i processen, f.eks. antal 
artikler i projektet. Det blev besluttet at halvvejsevaluering den 19. januar 2010 følger samme model som 
Biopro, idet dagen deles op i tre faser. Formiddagen bruges til at hver partner fremlægger status, midt på 
dagen laves en samlet status/analyse, som kan danne baggrund for eftermiddagens drøftelse af projektets 
fremadrettede forløb, herunder tiltag for at sikre at projektet kommer i mål.    
 
 

Pkt. 5 - Kemira Miljø og PATHOS 
CSJ runddelte kopi af brev fra Kemira om udtrædelse. Forskellige muligheder for at kompensere GEUS og 
KU-Farma’s mistede finansiering blev drøftet. Det blev besluttet, at CSJ/HWJ sender brev til Kemira med 
anmodning om udbetaling af den lovede finansiering til projektet. Hvis det ikke lykkes, kontaktes DSF.  
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Pkt. 6 - SMV samarbejdet 
CSJ runddelte ”Indberetning om kontaktskabelsesfasen” som netop er indsendt til DSF, som redegørelse for 
smv samarbejdet med Amphi-bac, inkl. en ændring af budget i forhold til den oprindelige ansøgning. 
 
Som CSJ nævnte på sidste styregruppemøde, har DSF indkaldt til en ny ansøgningsrunde vedr. smv 
samarbejde med frist den 7. oktober 2009. Forskellige forslag blev drøftet, og styregruppen besluttede 
herefter at indsende en ansøgning.  
 
 

Pkt. 7 – PATHOS hjemmesiden 
CSJ orienterede om status på PATHOS hjemmesiden. På baggrund af GEUS’ forslag til layout (runddelt), 
drøftede styregruppen layout og indhold. Det blev besluttet at arbejde videre med forslaget, og at 
hjemmesiden bl.a. skal indeholde billede fra Holckenhavn, præsentation af partnere, mødereferater og 
abstracts.  
 
 

Pkt. 8 – PATHOS og omverdenen  
CSJ har indsendt abstract til et møde i Lissabon (runddelt).  
 
Styregruppen besluttede at arrangere et offentligt møde i forår 2010, endelig planlægning på 
styregruppemødet i januar 2010. Det ønskes at mødet blive interessant for bl.a. kommuner, rådgivere og 
PATHOS partnere. Forskellige forslag til udenlandske gæstetalere blev drøftet, ML foreslog Andy Vinten, 
Colben, USA. BHS foreslog Larry Barbar, USCS, USA. CSJ foreslog Bill Holden, og Jorge Sonto Domingo fra 
US-EPA (virus). Kontakt links sendes til CSJ. Ligeledes blev det drøftet hvor mødet kan holdes. Det blev 
besluttet, at mødet afholdes på GEUS med en beskeden deltagerbetaling.  
 
CSJ sender PATHOS oplæg til BKJ, til brug ved Danish Water Forum. 
 
 

Pkt. 9 – Eventuelt 
Intet til dette punkt. 


