
 
 

 

 

Fakultetssekretariatet,   
Science and Technology 
Aarhus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  scitech@au.dk 

Web: scitech.au.dk 
 

Referat 
 
 
Dato: 5. september 2018 

 

Side 1/3 

AARHUS 
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Mødedato: 5. september 2018 kl. 13:00-15:00 
Mødested: Bygning 1525-626 
Mødeemne: ST Erhvervsudvalgsmøde 
 
Deltagere: Esben Auken) (EA/GEO), Esben Skipper Sørensen (ESS/MBG), Knud 
Erik Bach Knudsen (KBK/ANIS), Kim Daasbjerg (KD/CHEM og iNANO), Peter Bal-
ling (PB/PHYS), Annette Bruhn (AB/BIOS), Else Thordahl Meyer (ETM/DCA), Mikael 
Bergholz Knudsen (MBK/ASE), Birte Boelt (BB/AGRO), Kurt Nielsen (KNI/ST), Sø-
ren Rud Keiding (SRK/ST) og Birgitte So-Young Ahn (BSA/ST) for Jørgen B.  
Jespersen (JBJ/ST). 
Videolink: Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD),   
Gæster: Rasmus Rørbæk (ST KOM) og Peter F. Gammelby (ST KOM), Finn Borchse-
nius (FB/ST) og Casper Hansen Borchmann (CHB/ST). 
Afbud/fraværende: Hans Sanderson (HS/ENVS), Andy Drysdale (AD/ENG), 
Rodrigo Labouriau (RL/MATH), Kaj Grønbæk (KG/CS), Søren Poulsen (SP/CS), Anja 
Skjoldborg Hansen (ASH/DCE) 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
3. Korte meddelelser 
AU konference: FN’s Verdensmål – fra forskning til bæredygtig vækst 
(SRK) 
SRK orienterede om konferencen, som forventes at blive afholdt på AU i februar 2019. 
Formatet vil være stande og boder med alle fire fakulteter repræsenteret og ca. 1-2 op-
lægsholdere pr. fakultet. AU’s præsentation vil fylde ca. en tredjedel af programmet, 
som derudover vil tælle erhvervsfolk og højt profilerede personer.  
 
Green Tech 
KNI gav en kort status. En række teknologier er identificeret, og en enkelt er etableret. 
KNI understregede, at processen kører videre, og supporten fortsætter.  
 
4. Erhvervssamarbejde på uddannelsesområdet med fokus på SMV’er 
FB og CHB deltog under punktet. Fundamentet for et styrket samarbejde med SMV’er 
er etablering af tillid mellem virksomhed og forsker. Lokal forankring i hubs og fora 
(mødestedstankegangen) betyder meget, fx i form af erhvervsdage på institutter og 
Open Science.  
 
Korte meddelelser (fortsat) 
Nyt fra udvalgsmedlemmer 
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ESS/MBG: Har invitationer ude ved små virksomheder angående besøg på 
MBG/FOOD. Har lavet en folder om erhvervsph.d./-postdoc. 
 
EA/GEO: Afholder karrieredag i november og innovationsdag i december. Har forma-
liseret setup omkring kurser i erhvervsvirksomheder.   
 
KD/iNANO: Open Science åbner op for nye områder med andre felter end bare natur-
videnskab, fx antropologi, kommunikation og psykologi. En udfordring i konceptet er 
at finde ildsjæle til at drive projekterne. Ultimo november afholdes Brainovation Day 
(hårde materialer) sammen med iMAT.  
 
MBK/ASE: Er i gang med at forbedre webside om erhvervssamarbejde og vil lave er-
hvervsmagasin om ASE’s fire hovedområder. ORBIT Lab afholder event for studenter-
projekter, hvor der pitches og uddeles ”Orbies” – over 100 er tilmeldt.  
 
AB/BIOS: Afholder Bio-Matchdag (karriere/netværk) d. 28/9, pt. er 72 tilmeldt. Er i 
gang med webopgradering og tættere kontakt til Erhvervsstyrelsen ift. erhvervs-
fremme.  
 
BB/AGRO: Har haft en sag om konsulentaftaler vedr. rådgivningsprojekter, hvor TTO 
var tilknyttet til stor tilfredshed. Arbejder med de 17 verdensmål i aktiviteter for ph.d.-
studerende og postdocs (virksomheder og studerende tænkes ind).  
 
KBK/ANIS: Afholdt før sommerferien internt møde om ansøgninger til Innovations-
fonden. Mere medfinansiering og virksomheder som tovholder kan udfordre.  
 
ETM/DCA: Aktiviteter om bioraffinering og dansk-kinesisk innovationstiltag, herun-
der innovationsmiljøer.   
 
PB/PHYS: Opdyrker nye samarbejder inden for machine learning og iMAT.  
 
KKP/FOOD: Deltager i Food Festival d. 7.-9. sept. og i gang med planlægning af næste 
alumnedag. I øvrigt aktivitet omkring strategi for erhvervssamarbejde, erhvervskon-
takter ifm. ansøgninger og EU-projekter.  
 
ST KOM: Får ny kollega pr. 1/10, som vil varetage opgaver om bl.a. branding og stake-
holders. 
 
SRK/ST: Innovationsfonden er ved at blive evalueret. Vedrørende alumner er der lo-
kalt ejerskab til faglige Linked-In grupper på institutterne – erhvervsudvalget opfor-
dres til at videreformidle budskabet om, at en alumne skal være registeret både med 
en lokal Linked-In profil og i AU’s centrale alumnenetværk.  
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5. SGI 
SRK skitserede rammerne for fakultetets i alt ni globale initiativer, hvor erhvervsud-
valget har ansvar for dét omkring øget samarbejde med internationale virksomheder. 
Det skal bl.a. afdækkes, hvor mange vi samarbejder med, og hvilke strategier vi har for 
at øge samarbejde. Til dette nedsættes en taskforce bestående af medlemmer af er-
hvervsudvalget, TTO og fakultetssekretariatet. 
 
6. AlgeCenter Danmark 
Inspirerende eksempler fra virkelighedens verden præsenteret af AB. Budskabet var, 
at små projekter virker afsøgende og kan være indgangsvinkel til noget meget større. 
Også til næste møde vil der være et kort oplæg fra et af medlemmerne i erhvervsudval-
get. KNI modtager gerne henvendelse fra de, der har lyst. 
 
7. AU Erhvervsudvalg 
AU Erhvervsudvalg udgøres af samme kreds som Universitetsledelsen. Rektor har haft 
møder med 19 kommuner, hvoraf tre endnu ikke har responderet.  
 
8. Næste møde 
Næste møde afholdes d. 21/11. 
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