Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 25. juni
2020
Hirtshals 6. juli 2020

Peter Duetoft
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Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
René Langdahl Jørgensen (referent)
Afbud:
Claus Nielsen og Rasmus Antoft
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 30. april 2020
Referatet blev godkendt. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.
2. Meddelelser fra mødeleder og direktør
a. Mødeleder
- Claus Nielsen er pt. sygemelding. Bestyrelsen har sendt ham en hilsen.
b. Direktør
- Ingen meddelelser.
3. Nordsøen Forskerpark
a. Nordsøen Forskerparks perioderegnskab for 1. kvartal 2020 samt prognose
for NF 2020
KHL gennemgik perioderegnskab og prognose for NF
Bestyrelsen besluttede,
- at godkende perioderegnskab og prognose.
b. Udvidelse af saltvandsindtag – se lukket referat
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Til stede (alle via Teams):

c. Nedlæggelse af Fonden Sea & Shore Marine Research
Bestyrelsen for Fonden Sea & Shore Marine Research har besluttet, at fonden –
efter flere år uden aktiviteter – nedlægges. Det fremgår af fondens vedtægter, at
bestyrelsen for Nordsøen Forskerpark skal godkende en nedlæggelse.
Bestyrelsen besluttede,
-at godkende nedlæggelse af fonden Sea & Shore Marine Research under
forudsætning af, at fondens forslag til disponering af de resterende finansielle midler
sendes til godkendelse i Nordsøen Forskerparks bestyrelse.

-KHL orienterede om, at SINTEF har rekrutteret ny centerleder hos SINTEF – med
opstart den 1. august 2020. Fra NF’s side bliver det vigtigt at give den nye
centerleder opmærksomhed og opbakning – herunder samarbejde om
forskningsinitiativer.
-KHL orienterede om, at DTU Aqua pt. har lejet ca. 15% af Avlsstationen til
fiskeforsøg.
-KHL orienterede om den meget succesfulde stiftende generalforsamling for Food &
Bio Cluster Denmark, hvor det med godt forarbejde lykkedes at sikre stærk
repræsentation fra fiskeerhvervet i bestyrelsen med tre medlemmer. Nordsøen
Forskerpark var medvirkende kraft bag dette. Nordsøen Forskerpark fik dog ikke lov
til selv at opstille i den ønskede kategori til bestyrelsen.
4. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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