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Referat af 
Styregruppemøde i PATHOS 

   tirsdag den 15. juni 2010, kl. 12.45-13.45 

 

 
Deltagere:  Mette Lægdsmand (ML), AU-DJF  

Bjørn K. Jensen (BKJ), GEUS  
Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), GEUS/KU 
Line Fredslund Volkers (LF), GEUS  
Helle Winther Jepsen (HWJ), GEUS, referent 

 
Afbud: Torkild S. Birkmose (TSB), Landscentret 

Bent Halling-Sørensen (BHS), KU-Farma 
Lars Stoumann-Jensen (LSJ), KU-life 

 

 

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.   
 
 

Pkt. 2 - Meddelelser fra centerlederen og andre 
CSJ: 

 Redegjorde kort for dagens program for seminar.  

 Vil sørge for at mailliste til hele centret er opdateret. 

 Der afholdes ordinært PATHOS møde i oktober/november 2010 for hele centeret. HWJ indkalder 
via Doodle. 

 Bidrag til publikationsliste sendes til HWJ senest 16. juni 2010, kl. 12.  

 Den anden PATHOS artikel er blevet accepteret, med Rachel Garcia som forfatter.  
 

BKJ: 

 Rådet for Teknologi og Innovation indkalder ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. 
Ansøgningsfrist den 6. september 2010. 

 Nyt call i EU 7. rammeprogram. 
 
 

Pkt. 3 – Økonomi 
HWJ: 

 Årsregnskab 2009 er godkendt af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 

 Rebudget udsendes snarest til partnere.   

 

Pkt. 4 – Input til DSF dialogmøde den 17. juni 2010 
CSJ er indbudt til at deltage i et dialogmøde hos DSF, statusrapport er ikke godkendt. På den baggrund blev 
det drøftet hvorledes CSJ kunne præsentere PATHOS bedst muligt. CSJ vil tage udgangspunkt i 
halvvejsevalueringen, og publikationslisten. De første 10 minutter præsenter CSJ fremdriften i projektet, 
hvorefter der er afsat 10 minutter til dialog. CSJ vil efterfølgende udsende mødematerialet, og en kort 
redegørelse for mødets forløb. 
 
Onsdag den 16. juni 2010 deltager CSJ og Martin Hansen i DSF-konference om fremtidigt grundlag for 
miljøforskning. 
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Pkt. 5 – PATHOS og omverdenen  
 CSJ vil gøre endnu et forsøg på at få hjemmesiden i gang. 

 CSJ havde inviteret embedslægen fra Køge til dagens seminar – men de kunne desværre ikke 
deltage. CSJ vil invitere dem igen til næste PATHOS møde. 
 

 
Pkt. 6 – Eventuelt 

 BKJ har fået en henvendelse fra European Water Acc., hvor de efterlyser en foredragsholder der 
kan fortælle om vand/landbrug. ML vil sende cv til BKJ. 


