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Dasera generalforsamling  
- onsdag d. 25. november 2020 i Roskilde 

 

1. Valg af dirigent: Kari Thynebjerg 

2. Valg af referent: Mari-Ann Skovlund 

 

3. Formandens beretning  

Jens fortalte at siden den vellykkede DASERA-konference 2019, der var arrangeret af VIA, har 

bestyrelsen primært arbejdet på ansøgning til NovoNordiskFonden om en seminarrække med 

centrale temaer inden for naturfagsdidaktisk forskning. Som en del af dette arbejde har Jens haft 

møder med konsortiet bag NAFA for at koordinere seminarrækken og den heri indbyggede 

afdækning af vidensbehov med NAFA-ansøgningen. 

Før ansøgningsfristen blev Jens og Martin inviteret til et møde med NNF for at diskutere 

ansøgningen, hvilket blev tolket som en positiv interesse fra fondens side. 

 

4. Diskussion af DASERAs arbejde – hvorledes kan DASERA bedst opfylde sine formål? Forslag til 

konkrete aktiviteter. 

a. NAFA ansøgning afventer tilbagemelding om bevilling fra NOVO Nordisk Fonden– kort 

opdatering fra Martin Sillasen  

Chat fra Morten: Jeg er meget enig med Martin i at det har været en god proces om end 

den ikke blev helt som ønsket pga corona. Og jeg er ligeledes enig i at det er blevet en 

meget kompliceret struktur. Intentionen om at knytte universiteter og PH'er bedre sammen 

har på papiret været god, men det er nok et af de svage steder i ansøgningen, idet, det ikke 

er alle institutioner, der er enige i, at NAFA kom i mål med det. Men det har især været 

positivt, at hele ansøgningen er lavet i parløb med fondene, så det har været en klar 

forventningsafstemning mellem NAFA og fondene gennem hele forløbet. 

b. Bemærkning: Det vil generelt være ønskeligt med lidt større repræsentation i DASERA fra 

universiteterne. Jens lægger op til drøftelse af problematikken på IND. 

c. Det vil være fint at opdatere hinanden løbende vedrørende relevante konferencer. Jens vil 

gerne modetage forslagene og lægge dem på DASERA hjemmesiden 

d. Konkrete aktiviteter drøftet i rundbordssamtalerne 

 

5. Indkomne forslag. 

a. Ingen medlemsforslag 

b. Bestyrelsen forslår vedtægternes §4 ændret 

i. Det foreslås, at bestyrelsen udvides til 7 personer. (+ 2 suppleanter) 

1. Vedtaget (se desuden formandens præsentation 

ii. Det foreslås, at formanden vælges direkte. 

1. Vedtaget 

 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Følgende blev valgt uden afstemning: 

Jette Reuss Schmidt (UCN), Morten Rask Petersen (UCL), Nicolai Munksby (KP) 

Trine Hyllested (KP/selvstændig –suppleant), Lars Seidelin (LSUL/SDU – suppleant) 
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7. Regnskab2020 

a. Godkendt af revisor og generalforsamling 

 

8. Evt.  

a. Næste generalforsamling afvikles i november 2021 i forbindelse med DASERA-konferencen, 

som UC-Syd tilbød at stå for. 


