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1. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen besluttede:
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•

At godkende udkast til dagsorden.

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

At godkende mødeprotokollat fra forrige møde.

3. Valg af ny formand for DCSC’s bestyrelse
Bestyrelsen besluttede:
•

At notere sig at formand for DCSC’s bestyrelse, Jens K. Nørskov, ønskede
at trække sig tilbage som formand og fortsætte som almindeligt
bestyrelsesmedlem.

•

At indstille næstformand Henrik Vissing til Videnskabsministeriet som ny
formand for DCSC’s bestyrelse.

•

At vælge bestyrelsesmedlem, John Renner Hansen som ny næstformand
for DCSC’s bestyrelse.

4. Siden sidst
Bestyrelsen besluttede:
•

At tage formandens og sekretariatets orientering til efterretning mht.:
A) DCSC lancerede den 19. december 2008 et opslag på DKK 27
millioner.
o

Sekretariatet kunne meddele en øget interesse for DCSC’s opslag i
forhold til tidligere opslag.

B) Spørgsmål fra ansøgere.
o

DCSC var blevet spurgt om det var tilladt at handle dele af en
bevilling mod driftsstøtte. Bestyrelsen besluttede at anmode
sekretariatet om at meddele, at der ikke må trækkes beløb fra
DCSC bevillinger til at dække driftsomkostninger.

5. Oplæg fra DCSC’s Systemadministratorer
Bestyrelsen besluttede:
•

At oplæget så lovende ud, og at man ser frem til implementeringen.

•

At driftsstatistikkerne ikke skulle offentliggøres førend bestyrelsen havde
godkendt form og valg af indhold, idet man fandt det vigtigt at
driftsstatistikkerne var ensartet og ikke gav anledning til misforståelser.

•

At der skal foreligge driftsstatistikker for samtlige DCSC installationer og
driftscentre. Grundlaget for at modtage DCSC bevillinger bortfalder
såfremt driftsstatistikkerne ikke foreligger i den form som er fastsat af
DCSC.

•

At der skulle tilføjes driftsstatistikker for job profil.

6. Anmodning
fra
Videnskabsministeriet
om
”Fremadrettede strategi for forskningsinfrastruktur”

indspil

til

Bestyrelsen besluttede:
•

At sekretariatets udkast til svar skulle ændres, så det i højere grad:
¾

Styrke redegørelsen for HPC’s generelle betydning for forskningen,
herunder at vise at vigtighed ikke mindst skyldes det paradigmeskift
HPC har afstedkommet i forskningsmetoden (det tredje ben, sammen
med teori og empiri).

¾

Tager udgangspunkt i DCSC’s ansøgning december 2007 til
infrastrukturpuljen, herunder mht. foreslået budgetrammmer (Dvs.
samlet budget på 33 millioner kroner årligt foreslås).
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¾

Fremtoner at decentralisering er 1) udryk for forskernes behov for
nærhed til deres instrumenter – i dette tilfælde HPC; og 2) at nærhed
nu er muligt på HPC området, grundet cluster-arkitekturens tiltagende
dominans, frem for SMP arkitekturens traditionelle dominans.

¾

Forklarer
fordelene
ved
DCSC
(ministerium/universitets konsortium).

¾

Tydeliggøre at DCSC vil blive bedre til at deltage i internationale
samarbejdsfora (navnlig under EU’s rammeprogram).

¾

Tydeliggøre at DCSC vil blive bedre til at støtte brugere og tiltrække
nye brugergrupper.

¾

Peger på nordisk samarbejde, herunder navnlig NDGF, som naturlig
samarbejdsplatform for dansk HPC i internationalt regi.

¾

Forholder sig til DMU/DTU rapporten ”A National High-Performance
Scientific Computing Facility”.

finansieringsmodel

7. DCSC regnskab 2007, samt budget 2008 og 2009
Bestyrelsen besluttede:
•

At godkender DCSC’s regnskab 2007, men anmode sekretariatet om at
forsøge at for tilbageført fra Kemisk Institut beløb som fejlagtigt er
trukket på DCSC’s budget.

•

At godkender budget 2008

•

At godkender udkast til budget 2009

8. Eventuelt
Bestyrelsen besluttede:
•

At næste bestyrelsesmøde skulle forsøges gennemført i løbet af de første
2 uger af maj 2009.
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