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1. juli 2009
/RB

Mødeafholdelse:
Dato/Tid:
2009.05.07; 10:00 – ca. 17:45 (Fællesmiddag derefter)
Sted:
Hellerup Parkhotel, Strandvejen 203; DK-2900 Hellerup
Mødedeltagelse:
Bestyrelsen for Dansk Center for Scientific Computing (DCSC):
•

Henrik Vissing, (henrik.vissing@astrazeneca.com) (Formand)

•

John Renner Hansen (renner@nbi.dk) (Næstformand)

•

Christian B. Jacobsen (cbjacobsen@grundfos.com)

•

Dorte Hammershøi (dh@es.aau.dk) (Delvist til stede via telefon)

•

Jeppe Olsen (jeppe@chem.au.dk)

•

Ole G. Mouritsen (ogm@memphys.sdu.dk)

•

Jens K. Nørskov (norskov@fysik.dtu.dk)

Sekretariatet:
•

Rene Belsø, (belso@dcsc.dk)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer:
•

Erland Hejn Nielsen (ehn@asb.dk)

•

Bjørn Hafskjold (bjorn.hafskjold@ntnu.no)

•

Michael I. Schwartzbach (mis@brics.dk)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af mødeprotokollat fra forrige møde
3. Siden sidst:
A) Høring vedrørende: Nordic eScience Action Plan - 10 concrete actions
to implement the Nordic eScience Strategy
B) Høring vedrørende: Rammenotat om meddelelsen IKT-infrastruktur til
e-videnskab
C) DCSC driftsstatistikker og web-sider
D) DCSC’s bevillingshaveres
fremstillinger

årsrapporter

og

populærvidenskabelige

E) Possible Cycle Exchange Denmark-Finland
4. Projektforslag - Opfølgning på fællesnordisk HPC installation i Island
5. Behandling af DCSC-ansøgninger af 1. marts 2009
6. Eventuelt
Protokollat:
1. Godkendelse af dagsorden
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Bestyrelsen besluttede:
•

At godkende udkast til dagsorden.

2. Godkendelse af mødeprotokollat fra forrige møde
Bestyrelsen besluttede:
•

At godkende mødeprotokollat fra forrige møde.

3. Siden sidst
Bestyrelsen besluttede:
•

At tage formandens og sekretariatets orientering til efterretning mht.:
A) Høring vedrørende: Nordic eScience Action Plan - 10 concrete actions
to implement the Nordic eScience Strategy:
o

At godkende sekretariatets udkast til høringssvar.

B) Høring vedrørende: Rammenotat om meddelelsen IKT-infrastruktur til
e-videnskab:
o

At notere sig, at høringsvaret er justeret efter bestyrelsens
anvisninger og allerede afsendt.

C) DCSC driftsstatistikker og web-sider:
o

At med glæde konstatere, at driftsstatistikker og web-sider nu
findes for fire af fem DCSC driftscentre.

o

At se frem til det løbende arbejde med at gør driftscentrenes
driftsstatistikker og web-sider ensartet, informative og integreret i
et samlet hele.

o

At se frem til, at også KU kan fremvise DCSC driftsstatistikker og
web-sider.

D) DCSC’s bevillingshaveres
fremstillinger:

årsrapporter

og

populærvidenskabelige

o

At konstatere, at DCSC har modtaget årsrapporter og/eller
populærvidenskabelige fremstillinger fra i alt 30 af 45
bevillingshavere. 33% har således ikke reageret på anmodningen.

o

At fastholde kravet til DCSC’s bevillingshavere om at indlevere årshhv. slut-rapporter, men kun for bevillinger, der er mere end to år
gamle, med sigte på at bestyrelsen kan lade rapporterne indgår i
vurderingen af et eventuelt grundlag for at bevillige yderligere
ressourcer til forskergrupper som allerede har en aktiv bevilling.

E) Possible Cycle Exchange Denmark-Finland:
o

At
tage
til
efterretning,
at
DCSC
har
modtaget
to
interessetilkendegivelser
i
forlængelse
af
opslaget
(www.dcsc.dk/news_2009.html#2009-03-28) om tilbudt adgang til
den finske 100 Tflops Cray XT4/XT5.

o

At anmode sekretariatet til næste bestyrelsesmøde, sammen med
de som har udtrykt interesse, om at udarbejde et oplæg til
hvorledes internationalt HPC bytte eller køb eventuelt kan
realiseres.

4. Projektforslag - Opfølgning på fællesnordisk HPC installation i
Island
Bestyrelsen besluttede:
•

At tilslutte sig det projektoplæg som er udarbejdet af sekretariaterne for
de skandinaviske HPC organisationer (Sigma, SNIC, DCSC) og University
of Iceland.
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•

At fortsat reservere de tidligere reserveret DKK 2.000.000 til projektet,
men som DKK 1.000.000 fra budgetår 2009 og DKK 1.000.000 fra
budgetår 2010.

•

At med interesse afvente den tilsvarende behandling i de andre lande
(Sverige, Norge og Island).

5. Behandling af DCSC-ansøgninger af 1. marts 2009
Bestyrelsen besluttede:
•

At adskille de opslået midler til systemadministratorer fra midler til HPC,
således at der i alt afsættes DKK 2.250.000, som kan ansøges til
systemadministratorer af de fem respektive fem DCSC driftscentre.

•

At opfordre driftscentrene til at søge om midler til systemadministratorer,
med redegørelse for hvorledes midlerne tænkes anvendt.

•

At fordele årets bevillinger som følger:

Grant Holder

Grant Holder ID

Aake Nordlund

aake nbi.dk

Alberto Imparato

imparato phys.au.dk

500,000

Christian Storm Pedersen

cstorm birc.au.dk

500,000

Eigil Kaas

kaas gfy.ku.dk

Free Resources

Flemming Steen Jørgensen

fsj farma.ku.dk

300,000

Francesco Sannino

sannino ifk.sdu.dk

500,000

Frank Jensen

frj chem.au.dk

800,000

Gert Frølund Pedersen

gfp es.aau.dk

500,000

Hans Jørgen Aagaard Jensen

hjj ifk.sdu.dk

600,000

Jacob Kongsted

kongsted ifk.sdu.dk

400,000

Jens K Nørskov

norskov fysik.dtu.dk

Jens R. Nyengaard

nyengaard ki.au.dk

John Renner Hansen

renner nbi.dk

Karsten Flensberg

flensberg fys.ku.dk

Free Resources

Kell Mortensen

kell life.ku.dk

Free Resources

Kurt Valentin Mikkelsen

kmi kemi.ku.dk

Michael Petersen

mip ifk.sdu.dk

Free Resources

Nicolas von Solms

NVS kt.dtu.dk

Free Resources

Niels Egede Christensen

nec phys.au.dk

Ole G. Mouritsen

ogm memphys.sdu.dk

Ove Christiansen

ove chem.au.dk

Paolo Sibani

paolo.sibani ifk.sdu.dk

Poul Jørgensen

pou chem.au.dk

Solvejg Jørgensen

solvejg kemi.ku.dk

Søren Brunak

brunak cbs.dtu.dk

2,000,000

Steen Rasmussen

steen ifk.sdu.dk

1,000,000
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Stephan P. A. Sauer

sauer kemi.ku.dk

300,000

Susan Stipp

stipp nano.ku.dk

500,000

6. Eventuelt
Bestyrelsen besluttede:
•

At tage til efterretning, at sekretariatet har styrket sikkerheden ved
fordeling af mødemateriale til DCSC’s bestyrelse, herunder er der lagt
passwordbeskyttelse på dele af DCSC’s website.

•

At tage til efterretning, at Finland (ved CSC) har inviteret Danmark (ved
DCSC) til at indgår i det konsortium, som tænkes at stå for
gennemførelsen af den næste treårige projektperiode for e-Infrastructure
Reflection Group (e-IRG). Bestyrelsen udtrykte interesse og anmodede
sekretariatet om at holde muligheden åben og undersøge tilbuddet
nærmere.

•

At tage til efterretning, at Forskningsstyrelsen har bedt DCSC meddele,
hvilke bestyrelsesmedlemmer eventuelt gerne stiller op til en fornyelse af
deres bestyrelsesmandat, når dette for en del bestyrelsesmedlemmer
udløber juli 2009.
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