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REFERAT 
 

STYREGRUPPEMØDE   -   ”FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED” 

 

Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 kl. 14:30 – 15:30 

Deltagere: Sine Agergaard, Kristian Overgaard, Anne-Louise Smidt Hansen, Erik Parner, Helle 

Terkildsen Maindal, Rasmus Ø. Nielsen 

Afbud: Kim Overvad, Annelli Sandbæk 

 

• Velkomst og præsentation  

Rasmus bød velkommen og præsenterede dagsorden. Der var ikke ændringer eller 

tilføjelser til dagsordenen.  

 

•  Konstituering af styregruppen  

Rasmus præsenterede styregruppens sammensætning og de udvælgelseskriterier 

som lå til grund for sammensætningen. 

Styregruppen blev enstemigt konstitueret frem til den 1. juli 2016. Der var enighed 

om, at holde fast i gruppens størrelse. Dog blev det diskuteret, om der er behov for 

en ekstra suppleant ud over Anne-Louise. Det blev også enstemigt godkendt, at 

Kristian Overgaard fortsætter som leder af styregruppen.  

Herefter gav hvert styregruppemedlem en kort præsentation af sig selv. 
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• Gennemgang og forslag til ændringer af intern strategiplan  

Hvert styregruppemedlem fik 1 minut til at give et ”Helikopter-view” af de indtryk 

som de hver især havde fået, ved at læse den interne strategiplan.  

Sine Agergaard nævnte, at hun savnede konkrete emner i stedet for at opdele i to 

brede grupper syge og raske.   

Kristian Overgaard nævnte, at organisationsdiagrammet side 6 skulle ændres, så 

”teknologi og metode” ikke er en forskningsretning, men snarere noget, som skal 

understøtte de to forskningsretninger ”Raske” og ”Syge”.  

Anne-Louise Smidt Hansen nævne, at hun synes afsnittet om kernekompetencer er 

godt og det er noget vi kan slå på.  

Erik Parner nævnte, at han savnede eksempler på igangværende tværgående 

projekter, samt hvilke muligheder der kan være for instituttets ansatte til at indgå i 

fremtidige projekter.  

Helle Terkildsen nævnte, at hun synes vi skulle være mere handlingsorienterende og 

fremføre hvad ansatte på instituttet kan få gavn af. Dette kunne eksempelvist være 

en forskningsworkshop.  

Rasmus Ø. Nielsen nævnte, at det havde været godt at få andre øjne på udkastet og 

at det havde været positivt at opleve den interesse der havde været for 

styregruppen. 

Efter dette var der åben diskussion om den interne strategiplan. Vigtigt er det, at 

styregruppen gør sig klart, hvad formålet med en strategiplan (eller handlingsplan / 

forskningsgruppebeskrivelse) skal være. Flere fremlagde, at der var behov for 

1) At beskrive kernekompetencerne grundigere og sætte navne på de personer, 

som repræsenterer denne kernekompetence. 
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2) At beskrive målgrupper, arenaer, genstandfelter mm., så det synliggøres, 

hvilke medarbejdere på Folkesundhed, som arbejder inden for bestemte 

områder. 

3) At synliggøre overfor de ansatte på Folkesundhed, at styregruppens vision i 

særdeleshed er at forskningsgruppen skal bidrage til at ansatte kan udveklse 

viden, at de ansatte kan få et platform at igangsætte fælles projekter fra og at 

de ansattes kernekompetencer inden for Fysisk Aktivitet og Sundhed 

synliggøres. 

4) Vi skal have lavet en hjemmeside, som I første omgang beskriver gruppen 

samt punkt 1, 2 og 3 ovenfor. Rasmus står for at lave denne hjemmeside. 

Generelt var alle enige om, at det er en god idé at have en tværgående 

forskningsretning inden for ”Fysisk Aktivitet og Sundhed”.  

• Eventuelt  

- Logo og akronym 

Akronym blev ganske kort diskuteret, og det blev besluttet, at lave en 

”Navnekonkurrence / akronymkonkurrence” blandt styregruppens medlemmer. 

Derfor bedes alle styregruppens medlemmer maile deres forslag til Rasmus senest 

den 26. januar. Man bør være opmærksom på, at akronymet skal være en del af 

vores nye hjemmeside  XXX(=akronym).au.dk  

- hjemmeside adresse (XXX.au.dk) - dansk / engelsk? 

Hjemmeside bestilles af Rasmus, når akronym er på plads. 

- Projekter til projektkatalog 

Punkt udgik 

- Centre / Større forskningsgrupper 

Punkt udgik 
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•  Dato for næste møde i styregruppen 

         - Onsdag den 18. februar 2015 kl. 14:30-15:30 

 


