FaDB bestyrelsesmøde - Odense kongrescenter 1.10.2014.
Til stede:Svend Erik, Daniel, Jane, Frank, Christian, Peter, (Suna, Ole)

Dagsorden
1. Nyt fra formanden
D. 24 november er Kresten (fagkonsulent), Svend Erik og Peter inviteret til møde på SDU med Marianne
Holmer (institutleder på biologisk institut), Finn Kirpekar (studieleder på BMB) og repræsentant fra
sundhedsvidenskab og farmaci.
Bestyrelsen er inviteret til det årlige ASE-møde i Reading, d. 7-10 januar 2015.
2. Generalforsamling
Jesper gennemgår FaDB regnskabet fra den tidligere kasserer.
Svend Erik gennemgår FaDB kurser regnskabet.
Svend Erik giver årsberetningen.
Jane, Ole og Svend Erik er på valg, alle er villige til genvalg.
Jesber Mebus opstiller til bestyrelsen, der er ikke yderligere kandidater. Ved genvalg og nyvalg vil
bestyrelsen komme op på 9 medlemmer.
Ole giver beretning fra Nucleus.
Revisor for FaDB kurser - Jesper Mebus er villig til at varetage denne post.
Revisor for FaDB 3. Biokonference - allersidste nyt.
Marianne Holmer fra biologisk institut på SDU deltager i velkomsten torsdag, sammen med Peter. Alt er
klar - spisning i SDU restaurant kl 12:00 torsdag. Sandwich bestilles til fredag eftermiddag.
4. Kurser
Stort set alle udbudte kurser er fyldte.
• Ved overtegning af et FaDB kursus har FaDB medlemmer fortrinsret.
• Prisen for deltagere der ikke er medlem af FaDB vil fremover være 50% højere end for medlemmer.
• Prisen for kommende biokonferencer skal hæves så arrangementet gøres mere økonomisk
rentabelt.
D. 25-26 november afholdes planlægningsmøde på Molskroen.
5.

Konsortier
Der har været afholdt opstartsmøder i følgende konsortier:
• Matematisk bioinformatik
• Biologisk bioinformatik
• Flipped Classroom
• Arktiske klimaspor
D. 1 oktober 2014 har der været afholdt møde i følgende konsortier:
• Det medicinerede menneske
• Eksperimentes didaktik

6.

Biofag
Deadline for Biofag nr. 5/2014 24. oktober 2014.

7.

Den Politiske Tænketank
Nyt møde planlægges, mødet d. 7 november aflyses pga. af logistikproblemer.

8.

Jubilæet 2016
4. November afholdes planlægsningsmøde i Grenå.

9.

Evt.
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