
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Forskningsudvalgsmøde 

Den 15. november 2018 kl. 9.30-11.30 

Søndre Campus (Amager) - 2. Sal i bygning 5C, lokale 23 

_________________________________________________________________ 

Referat 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: Mette Hartlev (MH), Marie Overbye (MO), Thomas Kamm Ringsted (TKR), Kim Dalhoff (KD), 

Michael Ask (MA) og Jakob Mørkeberg (JMO) 

Fraværende:  Malene Johannisson (MJ) 

 

 

• Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (MH) 
Ingen kommentarer 
 

• Gennemgang af forskningsansøgninger (ALLE) 
ADD havde modtaget ni ansøgninger. Der var kr. 500.000 tilbage i den oprindelige 
forskningspulje. MA redegjorde for, at det var muligt at allokere kr. 700.000-800.000 ekstra. 
 
En af ansøgninger var fra MO, som ikke var til stede da hendes ansøgning blev vurderet, samt da 
det blev besluttet, hvilket ansøgninger, der blev bevilget penge til. 
 
Alle ansøgninger blev vurderet på en skala fra 1-5 (5 = højest) ift. følgende fire parametre:  

o Kvalitet 
o Bidrag/relevans for antidopingarbejdet 
o Studiedesign 
o Originalitet/nyhedsværdi 

 
Nedenfor ses en bedømmelse af hver af de fire parametre for hver af de ni ansøgninger samt 
bevillinger: 



 
 
 
 

Ansøger Kvalitet 
 

Bidrag/relevans for 
antidopingarbejdet 

 

Studie
design 

 

Originalitet/ 
nyhedsværdi 

 

Samlet Score Bevilling 
(Tusinde-kr.) 

Nordsborg 2-3 5 3 4 14-15 175 
Kistorp 4 2 3 2 11 0 
Juul 5 3 3 3 14 150 
Hansen 4 5 4 1 14 100 
Demant 3 2 2 4 11 0 
Hostrup 4 4 4 4 16 (DBS-del) 130 
Pedersen 3 4 3 4 14 200 
Gazerani 1 3 1 3 8 0 
Overbye 4 4 3 4 15 400 
Total      1.155 

 
• Næste møde (ALLE) 

Da MH fratræder som bestyrelsesformand og formand for forskningsudvalget ved årsskiftet, skal 
der udpeges en ny formand for forskningsudvalget. Forskningsudvalget besluttede at vente med 
at udpege denne, da det vil afhænge af profilen af den kommende bestyrelsesformand. Der blev 
derfor ikke fastsat en dato for næste møde, da det vil afhænge af tidspunktet for udnævnelse af 
ny formand. Der var dog enighed om, at næste møde kunne skubbes til senere på året, grundet 
den lige overståede ansøgningsrunde (november 2018). 
 

• Evt. (ALLE) 
Der blev kort redegjort for status på ’Registerstudiet’ samt ’Kosttilskudsstudiet’. 
 


