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Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden 
CSJ foreslog et nyt punkt, tilknytning af Teknologisk Institut, som blev godkendt.   
 

Pkt. 2 - Meddelelser fra centerlederen og andre 
CSJ orienterede om at vores SMV ansøgning omkring brug af passive samplere har fået afslag. 
 

Pkt. 3 - Gennemgang af økonomi 
HWJ vil rykke for de sidste regnskabstal, og udsende et samlet regnskab.  Det forventes, at der i et vist 
omfang er midler, der skal rykkes fremad bl.a. pga. senere ansættelse. Det blev besluttet, at søge projektet 
forlænget til den 31. december 2012, og ikke senere, vel vidende at den nu ansatte Ph.D. på KU-Life vil 
forløbe længere.  
 
Det skyldes et ønske om at projektet kører koordineret med fuld fart frem til afslutningen. Der er pro-
blemer med driftsmidler på GEUS og KU Farma pga. mange fælles aktiviteter i centeret, og manglende 
bidrag fra KEMIRA Miljø, (jfr. pkt. 5). Dette betyder, at der ikke er penge til at gennemføre de mange 
kemiske og DNA analyser der er udtaget. Det forsøges at skaffe de manglende midler fra KEMIRA, men det 
blev også diskuteret hvad der skal ske ifald at KEMIRA ikke betaler kr. 200.000 til projektet. Eftersom 
projektet er dårligt finansieret hele vejen rundt, er der ingen nemme løsninger – men der eksisterer to 
muligheder. Enten 1) af de penge (ca. kr. 500.000) som Anders (KU-Life) har i ”overskud” efter udløsning af 
Ph.D. stipendium, fordeles til GEUS og KU Farma med kr. 100.000 til hver, eller 2) at alle PATHOS partnere 
bidrager forholdsmæssig. Beslutning afventer afklaring med KEMIRA. 

 
Pkt. 4 – Opfølgning på halvvejsevaluering den 19. januar 2010 
Styregruppen diskuterede halvvejsevalueringen, og fandt det opløftende med gennemgang af afsluttede og 
udestående aktiviteter. Der er høj grad af integration i projektet, og det meste kører som planlagt. Der er 
blevet taget højde for KEMIRAs udtræden. Bekymring for Bui og Dangs involvering i projektet. CSJ vil følge 

op på den manglende integration, ved at besøge dem i Århus hurtigst muligt. 
 

Pkt. 5 - Kemira Miljø og PATHOS 
CSJ fremlagde et udkast til brev fra GEUS til KEMIRA, hvor GEUS fastholder KEMIRAs forpligtelser til at 
betale kr. 200.000 til PATHOS-konsortiet. Det blev vedtaget at fremsende brevet, samt at udarbejde en 
faktura på kr. 200.000. 
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Pkt. 6 – PATHOS og omverdenen  
- Planlagt offentligt møde udskydes til foråret 2011. 
- Hvilke konklusioner/budskaber vil vi ud med? Først klar efter 2010. 
- Næste interne heldagsmøde planlægges til uge 24 (15. juni 2010) på GEUS. 
- PhD-kursus i molekylære teknikker og data-behandling planlægges til midt april 2010. 
- Diskussion af ”dissemination” i PATHOS, mulige platforme for formidling: Vandplatform 2010 og 

2011; Dansk Landbrugsrådgivning arrangerer ofte møder for hele branchen, deltagelse af PATHOS i 
sådanne møder; Plantekongressen 2011, DANVA, Særnummer af Vand- og Jord i slutningen af 
2011. Info til landmænd? 

- Stort netværk tilknyttet det nye DSF-projekt CLEAN WASTE (Svend Sommer, SDU) projektet 
 

Pkt. 7 – Optagelse af Teknologisk Institut som adjungeret medlem af PATHOS 
Tilknytning af Teknologisk Institut til PATHOS uden økonomiske forpligtelser for PATHOS, som udvidet 
netværksdannelse blev tilsluttet af styregruppen. I første omgang vil de blive inviteret til at deltage i møder 
og kurser omkring de molekylære teknikker i PATHOS. 
 

Pkt. 8 – Eventuelt 
Intet til dette punkt. 


