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Møde den: 22. november 2017 kl. 13.00-15.30 
Byg. 1521 lok. 220  
 
ST Erhvervsudvalgsmøde 
Deltagere: Lotte Holmegaard (LH/PHYS), Esben Auken (EA/GEO), Esben Skipper Sørensen 
(ESS/MBG), Annette Bruhn (AB/BIOS), Else Thordahl Meyer (ETM/DCA), Peter Martin 
Moos Hoffmann (PMH/CS), Andy Drysdale (AD/ENG), Kaj Grønbæk (KG/CS), Mikael 
Bergholz Knudsen (MBK/ASE), Rodrigo Labouriau (RL/MAT), Kurt Nielsen (KNI/ST), Søren 
Rud Keiding (SRK/ST), Jørgen B. Jespersen (JBJ/ST) og Julie Øst Andersson (JØA/ST).  
Videolink: Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD) og Hans Sanderson (HS/ENVS). 
Gæster: Jan Mousing (JM/ST) og Rasmus Rørbæk (ST KOM)  
Afbud: Knud Erik Bach Knudsen (KBK/ANIS), Kim Daasbjerg (KD/CHEM), Peter Balling 
(PB/PHYS),  Birte Boelt (BB/AGRO) og Anja Skjoldborg Hansen (ASH/DCE). 

REFERAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagorden 

Godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 
Anette Miltoft, TTO, deltager på næste møde og introducerer AU’s CRM system til 
registrering af bl.a. erhvervssamarbejder. 

 
3. Korte meddelelser 
a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 

AD/ENG: I regi af ’Smart Industry’ gennemføres en række virksomhedsbesøg. Det 
regionale fokus skærpes. 
Maj 2019 er Aarhus vært for den verdensomspændende konference ’In-
ternet of Things’, med forventeligt 1.200 gæster. 

KG/CS: Der er forsat mange events med deltagelse af virksomheder under 
MADE. 
Virtuelt analyseværktøj der med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens data 
kan forudsige virksomheders konkurser har været omtalt i Børsen. Det 
har medført stor interesse. 

PMH/CS: Orienterer om principper for etableringen af ’Erhvervsklubben’ med pt. 
16 betalende medlemmer. Omdrejningspunktet er rekruttering og forsk-
ning. 

 CS afholder karrieredag den 6. april 2018. 
ETM/DCA: Region Midtjylland har pt. opslag vedr. bioøkonomi. 
 Samarbejdsaftale med Viborg Kommune er under udarbejdelse og inklu-

dere bl.a. ph.d.-samarbejder. 
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ESS/MBG: Med afsæt i kortlægning af industrien inviteres udvalgte virksomheder 
som man hidtil ikke har haft kontakt med, på besøg. Et af flere emner er 
afsætning af kandidater. 

HS/ENVS: Den 5. december 2017 afholdes erhvervspanelmøde med matchmaking 
event, workshop mm. på programmet. 

 Deltager i ’Climate Kic’ med over 5.000 involverede virksomheder.  
KKP/FOOD:Den 25. september 2017 åbnede det tværfaglige center for fødevare-

forskning ’iFood’. Læs mere her.  
 En studerende blandt vinderne i Deans Challenge 2017. 
LH/PHYS: Næste erhvervsrettede aktivitet på instituttet er alumne arrangement 

den 5. april 2018. 
MBK/ASE: Officiel launch af ORBIT lab den 13. december 2017. 
 Projekt- og Praktikdag den 6. april 2018 med deltagelse af ca. 40 virk-

somheder. Alle studerende er i praktik i 6 mdr.  
AB/BIOS: Fokus på kommunikation bl.a. casebeskrivelser og profilbrochure. 
 De strategisk forskningscenter inden for vand ’WATEC’ har haft officiel 

åbning med 200 deltagere.  Læs mere her.  
Arbejder på at etablere alumne-netværk. 

RL/MAT:  Initiativ om efter- og videreuddannelse – AU Update. Læs mere her. 
Opfordring til at samarbejde med matematik om statistiske analyser af 
forskningsresultater. Kontakt til Rodrigo (rodrigo.labouriau@math.au.dk 
/ 87155735). 
 
På tværs af fagmiljøerne og fakultetssekretariatet vil der i den kom-
mende tid være fokus på udarbejdelse af program og tilrettelæggelse af 
fakultetets alumne arrangement den 5. april 2018. 

  
b) Nyt fra dekanat/ fakultetsledelse 

SRK/ST: Det drøftes i dekanatet hvor ’entrepreneurship’ med fordel placeres 
strategisk, organisatorisk og i praksis på ST. Læs evt. mere om AU indsats 
’Science for Society’ her.  

 
 Tre vigtigste pointe fra workshop ved ERC: 1) Send flere ansøgninger – 

dem der klarer sig godt er dem der ansøger. 2) Skriv gode ansøgninger – 
det er ikke nok at have et godt cv, det har alle, og 3) Kom tidligt i gang 
med at søge. 

 
KN/ST:  Den 6.-8. december 2017 kommer en hollandsk fødevaredelegation med 

deltagelse af forskere, virksomheder og politikere på besøg på i Aar-
hus/Midtjylland/Foulum. 

 
 
 

c) Innovationsfondens priser  

http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/aktuelt/arrangementer/vis/artikel/aabning-af-aarhus-university-centre-for-innovative-food-research-ifood/
http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/aktuelt/nyheder/vis/artikel/aarhus-universitet-styrker-forskning-til-gavn-for-klodens-mest-vaerdifulde-ressource/
http://www.au.dk/evu/for-gymnasielaerere/au-update/au-update-matematik/
mailto:rodrigo.labouriau@math.au.dk
http://www.au.dk/sfs/
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Frist for indstilling var 6. november 2017. Der er ikke modtaget tilbagemeldinger på 
indstillinger. Konklusionen er, at der ikke er indstillet nogle fra ST. 
Hvorfor lykkedes det ikke og hvem har ansvaret for koordinering af indstillinger fra 
fagmiljøerne? Indstillinger til priser skal være en opmærksomhedspunkt! 

 
4. Tema – Kommercialisering v/ Jan Mousing  

Bilag 1. Præsentation  
 
Konklusionen på baggrund af erfaringerne med projektet er, at der er behov for at 
styrke kulturen for innovation/entrepreneurship og øge kendskabet til støttefunkti-
onerne på AU. 

 
5. Tema – International Business Relations  

I ST’s strategiplan 2016-2020 er der sat øget fokus på fakultetets internationale pro-
fil og som opfølgning på strategien skal erhvervsudvalget drøfte forslag til handle-
plan for initiativet ’International Business Relations’. 
 
Det blev besluttet at 2-3 fra udvalget indgår i en arbejdsgruppe med SRK og udar-
bejder objective og action. Deadline 1. december 2017. 
 
Arbejdsgruppen består af SRK, JM og PB. JBJ sekretariatsbetjener. 
 

6. Bevillinger – 2017 og 2018 
Erhvervsudvalgets bevilling for 2017 er fordelt til 28 projekter. 
Bilag 2. Oversigt over bevillingsmodtagere. 
 
Det blev besluttet at alle følger op på forbrug af midler, og giver tilbagemelding til 
JBJ (jorgenb.jespersen@au.dk) såfremt midlerne ikke kan anvendes som bevilget. 
 
Erhvervsudvalget har en bevilling på 500.000 kr. i 2018 fra AUFF. Det blev besluttet 
at de udbydes i begyndelse af 2018.  
 
De fire fakulteters erhvervsudvalg har 1 mkr. i 2018 i en fælles USM-pulje, der ikke 
er fordelt til fakulteterne (i 2017 fik vi 400.000 kr. på ST). På kommende møde i 
UFFE besluttes det hvordan disse midler udbydes. 

 
7. Forberedelse af næste møde 

Temaer: 
• AU CRM-system v/ Anette Miltoft TTO 
• ST strategi opfølgning – KPI’er 
• International Business Relations – objective and action 

 
 
8. Evt. 

mailto:jorgenb.jespersen@au.dk
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Der indkaldes snarest muligt til erhvervsudvalgets møder i 2018. 
 

Mødet sluttede 14.30 
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