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1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt  

 

2. Referater på hjemmesiden  

Vedtaget – inkl. alle tidligere referater  

 

3. Sekretariatet orienterer  

Sekretariatet og formanden har haft et møde med en ny interessent, som er interesseret i at støtte 



3R-Centeret. Hvordan og i hvilket omfang skal forhandles yderligere. 

  

Årsrapporten er klar ved udgangen af februar.  Det blev diskuteret, at det for indlægget omkring en 

specifik uddannelsesinstitution skal tydeliggøres yderligere, at der er tale om et partsindlæg og 

ikke et indlæg fra 3R-centeret.  

Ny studenter medhjælp er ansat, idet de øvrige to ønsker at gå ned i tid.  

Der afholdes 2 miniseminarer omkring brugen af undervisningsmaterialet.  

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at medlemmerne kunne tage ud i klasserne og fortælle om 

forsøgsdyr og 3R. Flere bakkede op om denne ide, og en havde allerede tidligere deltaget i et 

biologilærer-møde. 

Forskningsmidler status; Formalia omkring udvælgelse er på plads, modtagerne er informeret og 

beslutningen offentliggøres snarest i form af en pressemeddelelse.  

 

4. Data-analyse status  

Styregruppen orienterede om, at der fortsættes med et nyt fokus, hvor der bl.a. italesættes årsager 

til stigning/fald i rå-tal, samt regnes på et relativt tal.  

Det blev foreslået, at inkludere en artikel om/fra 3R center i dyreforsøgstilsynets årsrapport, hvilket 

fik stor opbakning. Sekretariatet følger op på dette. 

 

5. Engelsk version af årsrapporten/erne? 

Det blev besluttet, at gå videre med en engelsk version af den seneste årsrapport. Denne skal kun 

udgives i elektronisk form (pdf). 

 

6. Indlæg til møder  

a) Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)-indlæg  

RSPCA holder internationalt møde i forlængelse af FELASA kongressen og hvordan de forskellige 

nationale udvalg håndterer begrebet severity. Et bestyrelsesmedlem er blevet bedt om at holde 

indlæg omkring arbejdet i 3R-Centeret/Nationale udvalg. 

 

b) Federation of Laboratory Animal Science Associations (FELASA)-indlæg 

Susanna Louhimies har opfordret til at vi indsender abstract omkring 3R-undersøgelse. Abstract 

sendes ind senest 29. februar. Abstract bliver sendt til styregruppen og indsendes efter endelig 

godkendelse. 

 

 



7. Fremtidige opgaver  

8 forslag blev kort gennemgået og diskuteret. Et forslag blev splittet op i to og herefter blev der 

indledt en runde med evaluering i grupper af to personer. 

 

  

Forslag 

nr 

Titel på projekt Point – 

total 

1 Undervisningsmateriale 

Producere materiale til undervisning i Folkeskole (ud fra eksisterende 

materiale)  

39 

1a Undervisningsmateriale på engelsk 14 

2 Info-pakke 

Flyers, plakater, info-materiale. Udbrede kendskab til 3R og centeret. 

25 

3 Artikelskrivning 

Historisk artikel om 3R 

15 

4 Skabe debat-forum 

Invitere til møder/debat der f.eks. kan udmønte sig i artikler 

17 

5 ”CEO-møde” 

Afholde møder med ledere fra de forskellige organisationer/virksomheder 

for at give indsigt i vores samt DVO-ernes arbejde. Give DVO’erne 

opbakning/mandat fra ledelse. 

19 

6 Skaffe sponsorer 

Knytte flere virksomheder til centeret. 

30 

7 Udbredelse af værktøjer til hjælp til optimering af 3R 

Udbrede kendskab til eksempelvis ARRIVE guidelines og EDA fra NC3R 

Eks. til symposier, kurser, konferencer etc. blandt forskere, Ph.d. 

studerende, Specialestuderende etc. 

34 

8 Videre internationalt samarbejde 

Lave fælles portal for alle 3R-centre – en slags virtuelt Europæisk-3R 

center. 

Eks. med information om, hvilke projekter der pt modtager støtte. 

17 

Sekretariatet vil lave projektplaner for de forslag, der var størst opbakning til.  

 

 



8. Støtte af 3R tiltag 

 

a. EEMS/ECOPA møde 

Der vil i august blive arrangeret et fællesmøde for EEMS/ECOPA, hvor den sidste dag er i 3R-regi. 

Der var enighed om, at 3R-Centeret gerne ville gå ind som medarrangør af dette. 3R-centeret 

støtter med op til 25.000 kr. 

 

b. Forslag fra sekretariatet 

Forslag om at 3R-centeret kan medvirke til at finansiere nyt undervisningsmateriale i form af en 

kunstig hest (replacement). Sekretariatet vil tage kontakt til undervisningsinstitutionen for at høre 

nærmere om økonomien bag tiltaget og evt. finde en finansieringsmodel, som skal endeligt 

godkendes af bestyrelsen.  

 

C. En modtager af forskningsmidler har spurgt bestyrelsen, om der undtagelsesvis må bruges 

allerede uddelte midler på specifikt materiel, hvilket blev godkendt. 

 

 

9. Årshjul – ændringsforslag  

 

Sekretariatet har foreslået ændringer i årshjulet for at fordele arbejdsbyrderne mere ligeligt hen 

over året. Dette blev godkendt.  

 

10. Målopfølgelsesskema – status og 2016 mål  

  

Mål for 2016 blev debatteret, og sekretariatet vil udfra disse input udarbejde et udkast som 

udsendes til bestyrelsen. 

Det blev foreslået, at målsætningsskemaet skal sendes ud før alle møder med angivelse af status 

for opfyldelse, så der kan følges op i løbet af året.  

 

11. Budget 2016  

Regnskabet for 2015 blev gennemgået. Det udsendes til endelig godkendelse efter kommentarer. 

 

12. Symposium 2016  

Der blev vedtaget, at det overordnede tema skal være ”Successer”. Axel har takket ja til at være 

moderator. Indhold og mulige foredragsholdere blev debatteret og sekretariatet laver ud fra dette et 

udkast til et program. Dette sendes ud elektronisk til godkendelse.  

 

13. EVT 

En oversigt over internationale møder og udbytte af disse opdateres og eftersendes. 


