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Deltager i
mødet

Institution

1.

Karsten Kryger Hansen <kkh@aub.aau.dk>

ja

AAU

2.

Diba Terese Markus <dtm@aub.aau.dk>

ja

AAU

3.

Brian Vinter <vinter@au.dk>

ja

AU

Birte Christensen-Dalsgaard <bcd@cc.au.dk>

ja

AU

Claudio Pica <pica@cp3.sdu.dk>

ja

SDU

Asger Væring Larsen <avla@bib.sdu.dk>

ja

SDU

7.

Mads Sinkær Kjærgaard <msk@ruc.dk>

ja

RUC

8.

Sacha Zurcher <szurcher@ruc.dk>

nej

RUC

9.

Mareike Buss <mabu.lib@cbs.dk>

ja

CBS

nej

CBS

11. Henrik Engell-Hedager <enge@itu.dk>

ja

ITU

12. Hans Henrik Happe <happe@science.ku.dk>

ja

KU

13. Lene Offersgaard <leneo@hum.ku.dk>

ja

KU

14. Michael Rasmussen <micr@dtu.dk>

ja

DTU

15. Signe Gadegaard <sgad@dtu.dk>

ja

DTU

Deltager i
mødet

Institution

4.
5.
6.

10. Mathias Boy Holst <mho.it@cbs.dk>

Sekretariat (herunder referent)
16. Anders Sparre Conrad <anders.conrad@deic.dk>
17. Hannah Mihai <hannah.mihai@deic.dk>

efter kl.
10.30
ja

DeIC

ja

DeIC

18. Rene Belsø <Rene.belso@deic.dk>
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DeIC

Velkomst og godkendelse af dagsorden

Formand Brian Vinter bød velkommen og introducerede dagsorden.
Arbejdsgruppen besluttede:
● At godkende dagsorden.
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Godkendelse af referat fra forrige møde

Arbejdsgruppen besluttede:
● At godkende referatet.
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Overblik over EOSC kaldprogram fra Horizon Europe

Sekretariatet præsenterede EOSC, struktur, aktører og calls, og uddybede hvordan samarbejdet har en
kontinuitet i regi af partnere i konsortier. EUDAT blev brugt som eksempel.
Slides til presentation kan findes her.
Horizon Europe programmet har en del som sorterer under EOSC, og som er bestemt i en egen
Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). Med henblik på at realisere EOSC, ansøger
konsortier af partnere om midler gennem konkrete calls. Det er ikke muligt for enkelte
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forskningsinstitutioner at ansøge, men kun når man er organiseret som konsortier, der typisk formes
gennem samarbejdet i allerede eksisterende projekter, eller i organisationer såsom fx GEANT, EGI.org,
EUDAT CDI etc. En liste af calls for 2021/22 findes i de præsenterede slides.
Der var en diskussionen af danske styrker og svagheder. Danmark har mange kompetencer i training fx
inden for området FAIR. Det er mere vanskeligt mht. at kunne byde ind med infrastruktur ressourcer.
Det blev diskuteret hvilke overheads der er knyttet til de store EU projekter. Det er nødvendigt nøje at
overveje hvad man kan byde ind med, og hvad man ønsker at få ud af at deltage i Horizon Europe
projekter.
Arbejdsgruppen besluttede:
● At tage orienteringen til efterretning, og vende tilbage til spørgsmålet om hvor og hvordan man fra
dansk side kan positionere sig bedre, til mere deltagelse i internationale aktiviteter, herunder
særligt Horizon Europe og EOSC.
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Feedback omkring Kravspecifikationer fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har på deres foregående møde godkendt blueprint dokumentet og kravspecifikationer. Det
er besluttet at investering 4 (AAI ift. samarbejde med eksterne) bliver et separat projekt, fordi det
hænger tæt sammen med HPC., og det skal derfor også finansieres fælles. Investering 1 (Basis
Lagringskapacitet) har fået god feedback, med en enkelt kommentar om at der er brug for definere
backup procedurer. Dog vil der kunne tilbydes områder uden backup, hvis brugerne tydeligt gøres
opmærksom på dette.
Om en betalingsmodel skal udvikles er også blevet diskuteret, men fra andre projekter har man ikke
gode erfaringer med det. Bestyrelsen godkender investering 2 (Data Vault) og 3 (trusted repository
platform til eksponering af publicerede data), de to investeringer kan måske sammenlægges i en fælles
teknisk løsning. Den tekniske løsning kan eventuelt bygge oven på investering 1 (storage-løsningen).
DMRF-medlemmer udtrykte tvivl om en fælles teknisk løsning pga. bekymring om at behovene bag
løsning 2 og 3 er for forskellige.
Investering 5 (FAIRification supporting services) betragter bestyrelsen også som en god ide, men ingen
penge er afsat til projektet endnu, pga. opgavefordeling er stadigvæk i process.
I den videre process vil bestyrelsen fastlægge budgetter sammen med Data Management og HPC,
sekretariat er bedt om at skrive projektbeskrivelse. Lige nu er 12 mio. DKK afsat for investering 1-3
over tidsrummet 2021/22. Udbud skal sendes ud 1. juli med fristen 1. september.
Arbejdsgruppen besluttede:
● At der endnu i en kort periode er mulighed for at forbedre specifikationerne, hvorefter DeiC Data
Management i samarbejde med DMRF’s formand færdiggør material til interessetilkendegivelse.
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Emner til næste møde 11/6

Arbejdsgruppen besluttede:
● at diskutere indhold af investering 5 fra Blueprint / kravspec dokumentet
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Eventuelt

Der er ikke blevet optaget noget under dette punkt.

