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Landsdommer Poul Lodberg 
Østre Landsret 
Bredgade42 
1260 København K 

Kære Poul Lodberg 
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Fra Forslcnioss- os Innovationsstyrelsen har jeg modtaget underretning om, at du 
ved brev af24. januar 2008 til direktør luge Mærkedahl har ØDSket at fiatræde 
som formand for Udvalgene vedrøreøde Videoskabelig Uredeligbed med 
virkDing fra 30. juni 2008. 

Efter indstilling af en ny formand fta de to landsretspræsidenter har jeg nu 
mul.ished for at imødekomme dit ønske om at fratræde som fonnand Det har 
trukket lidt ud med at find� din afløser, men jeg kan forstå, at du har stillet dig til 
rådighed for udvalgene, indtil fonnaliteteme omkring formandsskiftet er på 
plads, og idet d u  er indforstået med at færdiggøre en verserenclo klagcsag. Det er 
jeg dig meget taknemmelig for. 

Ieg afbeskilcker dig herved som fonnand for udvalgene med virkning fia l. 
september 2008, dog således, at du færdiggør behandlingen af den omtalte 
ldagesag. 

Jeg vil gerne takke dig for dit virke som formand for udvalgene. 
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Landsdommer HeDrik Gunst Andersen 
Østre Landsret 
Bredgade 59 
1260 København K 

Kære Henrik Gunst Andersen 
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Som det formentlig er dig bekendt bar præsidenterne for landsrettemc på 
opfordring fra Domstolsstyrelsen indstillet dig som ny formand for Udvalgene 
vedrørrade Videoskabelig Uredelighed. 

Jeg udpeger dig herved som formand for udvalgene for perioden l. september 
2008 til31. august 2012,jf. § 32, stk. 4 i lov om foJSkningsrådgivning mv., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 658 af 19.juni 2007 med senere zodr.inger. Udpegningen 
som fonnand omfåuer dog ikke behandlingen af en veJSerende klagesag, som er 
nær fzrdisgørelse, idet den nuvzrcnde formand for udvalgene Poul Lodberg 
venligt bar stillet sig til rådighed for fzrdiggørclse af sagen. 

Jeg vil gerne_ takke diS. fordi du er parat til at pitage dig hvervet som formand. 

Du vil snarest modtage nærmere underretning om udvalgenes virke fta 
Forsknings- og Innovationsstyrclsen, som stiller sekretariat til rådighed for 
udvalgene. 
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