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Møde den: 15. november 2016 10.00-12.30 
Byg. 1521 lok. 220 (med videolink) 
 
ST Erhvervsudvalgsmøde 
 
Deltagere: Peter Harling Lykke (PHL/ENG), Kim Daasbjerg (KD/CHEM+iNANO), 
Mikael Bergholtz Knudsen (MBK/ASE), Peter Balling (PB/PHYS), Esben Auken 
(EA/GEO), Esben Skipper Sørensen (ESS/MBG), Kaj Grønbæk (KG/CS), Knud Erik 
Bach Knudsen (KBK/ANIS), Anja Skjoldborg Hansen (ASH/DCE), Christian Kjær 
(CK/BIOS), Else Thordahl Meyer (ETM/DCA), Kurt Nielsen (KNI/ST), Søren Rud Ke-
iding (SRK/ST) og Andreas Boesen (AB/ST) 
Videolink: Birte Boelt (BB/AGRO), Hans Sanderson (HS/ENVS), 
Afbud: Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD), Mark Podolskij (MB/MATH) 

Dagsorden 

Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagorden 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
3. Korte meddelelser 

a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 
KD/iNano: Orienterede om Open Science som koncept og gevinsterne for 
studerende og forskning. En god måde at holde kontakt med industrien.  
PHL/ENG: Orienterede om ClimateKIC og AVMKIC sammen med MADE. 
Midler i ClimateKIC kan bl.a. bruges på internationale konferencer.  
ESS/MBG: Orienterede om kortlægningsprojekt af SMV’er inden for 
pharma-industrien i samarbejde med PharmaDanmark. Systematikken i til-
gangen af SMV’er indenfor en branche kunne måske inspirere andre. 
MBK/ASE: Orienterede om innovationsmiljøet på ASE (Xlab), samt om ar-
bejdet med hjemmesider der pågår i det lokale erhvervsudvalg.  
EA/GEO: Orienterede om en innovationscafé med repræsentanter indenfor 
vand, energi og offentlige.  
HS/ENVS: Orienterede om arbejdet med et erhvervspanel, samt efter-
spurgte bedre kendskab til hinandens styrker ift. erhvervssamarbejde.   
BB/AGRO: Orienterede om udarbejdelsen af en oversigt over eksisterende 
samarbejder med virksomheder, der er struktureret efter produkter og te-
maer. Herefter er målet at få mere ud af eksisterende samarbejder.  
KG/CS: Orienterede om et samarbejde med Alexandra-instituttet, IT Forum 
og Region Midt om brug af big-data sammen med små virksomhedsklynger.  
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b) Nyt fra dekanatet/ fakultetsledelsen 

Rajiv Basaiawmoit (Innovation på ST): Orienterede om innovation og 
entrepreneurskabs aktiviteter på ST, herunder e workshops for studerende. 
SRK/ST: Orienterede om STs nye strategi, samt om processen for øget alum-
neaktiviteter på ST. 

 
4. Kommunikation 

a) Erhvervsrettede hjemmesider og brochurer 
AB/ST: Orienterede om lanceringen af hjemmesider, samt status på brochu-
rer, der forventes færdigt i december.  

 
5. AU FE Ekstrapulje 

a) Støtte til erhvervsrettede arrangementer 
KNI/ST: Orienterede om bevillinger til erhvervsrettede arrangementer 
 

b) Støtte til lokale innovationsmiljøer 
KNI/ST: Orienterede om bevillinger til innovationsmiljøer 

 
c) Prioritering af 2017 puljen 

Prioriteringen blev diskuteret, og der var enighed om at fortsætte i samme 
spor, dog med særlig fokus på tværinstituttionelle aktiviteter i 2017. 

 
6. Brainnovation temaer 2017 

Brainnovation som koncept fastholdes med løbende ansøgningsmuligheder. Det 
opfordres til at diskutere temaer i lokale erhvervsudvalg. Brainnovation Days vil 
blive evalueret primo 2017 med fokus på opfølgning af arrangementerne.  
 

7. Aktiviteter og samarbejder med virksomheder 
SRK/ST: Orienterede om status på strategiske samarbejder med store virksom-
heder. Derudover blev forslag til nye virksomheder drøftet.  
 

8. Møder 2017 – temaer og indhold 
Diskussion om temaer i 2017, eks. samarbejde med kommuner/regioner, 

 
9. Forberedelse af næste møde 

SRK/ST: Orienterede om at udvalgsmedlemmerne fremadrettet vil blive ind-
draget i forberedelsen af mødet. Næste møde er 25/1-2017. 

 
10. Evt. 

- Referater er offentlige, men ikke bilag. Referater sendes til udvalget, institut-
sekretariatsledere og videnskabelige koordinatorer.  

- Det blev besluttet ikke at supplere udvalget med en erhvervsph.d. 
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