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Referat, Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 22 september 2020
Kl. 17.00
Online, MS teams

Tilstede: Mette Lübeck, David Collinge, Ole Rasmussen, Jens Peter Vestager og Suzanne Vedel
(referent).
Afbud: Henrik Meilby og Inga Bach.

NB:
Bestyrelsesmøde d. 17. marts 2020
Der blev ikke afholdt et fysisk bestyrelsesmøde d. 17. marts 2019 pga. nedlukning.
Bestyrelsen drøftede de daværende punkter og legatansøgningerne over
mailkorrespondance. Der var 3 ansøgere til forårets runde i marts. De tre ansøgere fik
tildelt følgende rejselegater:
Marianne Kjærulf: ansøgt beløb: 10.000 kr.; Bevilget beløb: 10.000 kr.
Fatou Gning: ansøgt beløb: 10.000 kr.; Bevilget beløb: 10.000 kr.
Nikola Micic: ansøgt beløb: 7934 kr.; Bevilget beløb: 7934 kr.
Efterfølgende er det dog kun én af disse bevillinger, der er blevet udbetalt. De to andre
modtagere har meddelt JA, at deres planlagte rejser/arrangementer blev aflyst pga.
corona.

Bestyrelsesmøde d. 22. september 2020
1. Opfølgning på forløb siden forårets legatuddeling. Kun ét ud af de tre tildelte
rejselegater er blevet udbetalt.
2. Plan for kommende generalforsamling i efteråret 2020.

Debat om under hvilke former vi bedst kan afholde generalforsamlingen. Vi drøftede
at afholde den online eller eventuelt at afvente og se hvad der er muligt i slut
oktober/november. Der var udbredt stemning for at planlægge allerede nu, at
afholde generalforsamlingen online, så vi ved det kan lade sig gøre. Mulige temaer
der blev drøftet var foredrag som webinar ved en af Mettes kollegaer fra Ålborg
Universitet (i Ålborg) som arbejder med mikroflora, og under corona-krisen har
arbejdet at kortlægge covid vira i Danmark. Vi forestiller os webinaret i et både
fagligt men også lidt populærvidenskabeligt perspektiv, samfundsrelevant og
aktuelt, men tid til spørgsmål og diskussion bagefter. Andre forslag var dyrkning af
cannabis i Danmark; de medicinske aspekter men også som ny afgrøde. Quinoa
kunne være et andet emne. Sluttelig blev der enighed om et oplæg om fremtidens
afgrøder i Danmark og forædlingsteknologier med Mickey Palmgren. Titel for
webinaret er ”CRISPR – DNA som værktøj til mere bæredygtige fødevarer? Nye
forædlingsteknikker er ved at revolutionere jordbruget. Hvad kan de bruges til, og
resulterer de i gmo'er eller ej?”
3. Efterårets legatuddeling 2020.
Vi har modtaget én ansøger til rejselegater til en konference i august 2021 samt
ansøgning fra David Collinge om tilskud til forplejning under PLEN’s PhD
konference i oktober 2020. Foreningens politik er normalt, at vi ikke uddelinger
midler til arrangementer, der ligger så langt ude i fremtiden, at ansøger kan søge
igen på et senere tidspunkt. På grund af de nuværende usikkerheder i samfundet
og de mange konferencer, der er blevet skubbet lidt frem i tid, blev vi enige om at et
forhåndstilsagn kan være brugbart for ansøgerne. Vi besluttede at give
forhåndstilsagn på 10.000 kr., men at ansøger skal sende en bekræftelse til forårets
ansøgningsfrist, blot for at bekræfte at arrangementet afholdes. Legatet vil da blive
udbetalt sammen med forårets uddeling. Nummer to ansøgning kom fra David
Collinge, til PLEN’s PhD konference i slut oktober 2020. En bevilling på 5.000 kr.
blev tildelt såfremt arrangementet bliver afholdt ved fysisk fremmøde. Hvis
arrangementet afholdes online (uden brug for forplejning) bortfalder tilskuddet fra
foreningen. David står for PR for Ph.d Foreningen under konferencen. Det er på
nuværende tidspunkt mest sandsynligt at arrangementet afholdes online.
4. Bestyrelsens budget forslag for Ph.d Foreningen i det kommende år.
Budgetforslag for det kommende år blev drøftet. Under debatten på
generalforsamlingen i efteråret 2019 blev bestyrelsen givet mandat til at hæve
uddelingen over de 80.000 kr. hvis vi modtager særskilt gode/mange ansøgninger.
Indtil nu har vi kun udbetalt et rejselegat på 10.000 kr. i 2020, og grundet den
fremtidige usikkerhed forventer vi ikke mange ansøgninger i 20/21. Usikkerhed om
hvordan foreningens økonomiske aktieafkast bliver i den kommende tid medfører
også, at vi ikke budgetterer med ekstra høre uddelinger. Bestyrelsen foreslår, at
budgettet for det kommende år sættes til 90.000 kr. (80.000 kr. + 10.000 kr.)
grundet den forhåndstilkendegivelse vi giver nu til ansøgeren i efteråret 2020.

5. Eventuelt.
Afrunding af mødet. David kontakter Mickey Palmgren om webinar og Mette skriver
brev til Anders Peder Pedersen om forhåndstilsagn på 10.000 kr. til deltagelse i
World Teak Conference i august 2021.

