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Møde den: 15. maj 2017 13.00-15.30 

Bygning 1520 lokale 737 (med mulighed for videolink) 

 

ST Erhvervsudvalgsmøde 

 

Deltagere: Kim Daasbjerg (KD/CHEM), Peter Balling (PB/PHYS), Esben Auken (EA/GEO), Esben 

Skipper Sørensen (ESS/MBG), Knud Erik Bach Knudsen (KBK/ANIS), Else Thordahl Meyer 

(ETM/DCA), Peter Harling Lykke (PHL/ENG), Kaj Grønbæk (KG/CS), Mikael Bergholtz Knudsen 

(MBK/ASE) og Mark Podolskij (MB/MATH), Birte Boelt (BB/AGRO), Kurt Nielsen (KNI/ST), Søren 

Rud Keiding (SRK/ST) og Jørgen B. Jespersen (JBJ/ST).  

Videolink: Hans Sanderson (HS/ENVS) og Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD). Desværre lyk-

kedes det ikke at etablere forbindelse pga. svigt af udstyr.  

Afbud: Anja Skjoldborg Hansen (ASH/DCE) og Christian Kjær (CK/BIOS) 

Referent: Jørgen B. Jespersen 

 

REFERAT 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat (bilag udsendt) 

Referat af 25.01.2017 blev godkendt. 

 

3. Korte meddelelser 

a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 

KD: Pt. 100 tilmeldte til Open Science Festival den 29. juni. Kim har sendt foreløbigt 

program til udvalgets medlemmer. Arbejder på at opbygge organisation. Har fået 

bevilling fra Industriens fond. Open Science er god aktivitet for studerende.  

KBK: Ser på nye muligheder bl.a. styrkelse af kompetencer og efteruddannelsesak-

tiviteter for rådgivningsvirksomheder. 

PB: Har afholdt kombineret erhvervsmesse/alumnedag i marts. Omfattede bl.a. to 

timers erhvervsmesse for studerende og 6 faglige foredrag – fire fra virksomheder 

og to fra IFA forskere.  

BB: AGRO arbejder med analyse af projektoversigt (som Birte præsenterede under 

punkt 5). Agro har fokus på at inddrage de studerende i erhvervssamarbejdet. 

KB: Brainnovation Day - Smart products, IoT, Big Data  - afholdt i januar med 100 

deltagere. Open Lab arrangement med 80 andre deltagere. Afholdt Karrieredag 

med stor succes.  Har etableret Erhvervsklub og inviteret til stiftende møde.  

EA: Afholdt alumnedag efter samme koncept som sidste år med oplæg og diskussi-

oner. Karrieredag afholdes i 2018. Forbereder kortlægning af erhvervssamarbejde.  
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ETM: Den 23. maj indvies et nyt tværfagligt Center for Cirkulær Bioøkonomi på Fou-

lum. Program med rektor, dekan, regionsformand, Flemming Besenbacher og Sven 

Thomalen samt forskere fra ST. Rundvisning til 4 sites på Foulum, herunder bl.a. til 

indvielse af Center for Bio-Refinery Technologies, hvor der demonstreres raffine-

ring af græs til grønt protein.  

PHL: ENG har det sidste år været en del af både styregruppen og ekspertgruppen af 

et projekt om at støtte underleverandører til vindmølleindustrien. Et nyt projekt 

(Smart Industry) involverer kommuner, og er finansieret af region midt og EU.  

MBK: Har afholdt Karriedag for kandidater og Projektdag for studerende bl.a. med 

fokus på Internships.   

ESS: har afholdt karrieredag og Projektdag i regi af uddannelsesudvalget. Kortlæg-

ning af virksomhedssamarbejde har også været en stor aktivitet (mere under dags-

ordenens punkt 5).    

 

b) Nyt fra dekanat/ fakultetsledelse  

KNI orienterede om flere tiltag på ST mhp. at styrke kommercialisering af forsknin-

gen. Målet er at forskning og talenter på landbrugs-, miljø- og fødevareområdet 

skal mere i spil, og at forskningsresultater og teknologier, der kan kommercialise-

res, og dermed blive til nye produkter, services og virksomheder, skal identificeres.  

 

KNI orienterede om et nyt samarbejde - Coast to Coast Climate Challenge – der er 

et samarbejde mellem 31 partnere, bl.a. AU, Region Midt, 16 kommuner og et antal 

virksomheder, om at sikre Midtjylland mod voldsomme vejrhændelser. Der har væ-

ret kickstart den 30.3.2017 med deltagelse af bl.a. Connie Hedegaard og Kurt Niel-

sen.  

 

SRK orienterede om, at han i samarbejde med Health ønsker at fordoble antallet af 

erhvervsphd’er på AU. Forslaget går på at igangsætte en ”lille” kampagne rettet 

mod regionens virksomheder mhp. at øge brug af erhvervsphd’er til at styrke sam-

arbejdet mellem AU og virksomhederne.   

 

SRK orienterede om at der den 17. marts blev der afholdt Brainnovation Day på AU 

med deltagelse af Novo Nordisk. Symposiet var meget vellykket og havde 140 del-

tagere, heraf 30 fra NN.  

 

4. Alumneaktivitet på ST (Bilag af 3.5.2017 udsendt) 

SRK orienterede om status på institutternes alumneaktiviteter. Der tegner sig et billede 

af 1) at decentralt ejerskab og afvikling af arrangementer er vigtig, 2) at der skal være 

fokus på institutternes individuelle behov for alumnenetværk – behovet er forskelligt og 

aktiviteterne kører på forskellige niveauer, og 3) at fælles identitet omkring ST alumne 

kan styrkes gennem etablering af en ST alumne med links til institutternes LinkedIn-

grupper, aktiviteter etc. Der arbejdes videre med etablering af ST alumne med fælles 

identitet og lokal forankring.   
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5. Tema - Kortlægning af erhvervssamarbejder 
Esben Skipper Sørensen, Peter Harling Lykke og Birte Boelt præsenterede deres aktivi-

teter mhp kortlægning af erhvervssamarbejder på deres institutter. De tre præsentati-

oner er rundsendt til mødedeltagerne.  

   

6. Bevillinger – prioriteringer og udrulning 
SRK orienterede om, at der er indkaldt ansøgninger til erhvervsrettede aktiviteter fina-

sieret af midler fra USM og fra AUFF ekstrapuljen med ansøgningsfrist 17. maj.   

7. Forberedelse af næste møde 

 Spin-out virksomheder – muligheder for soft finansiering – modeller for hvordan 

vi skal gøre  

 Entrepreneurship. Hvordan kan vi påvirke de studerendes mindset så de i højere 

grad ønsker at starte egen virksomhed. Skal implementeres i uddannelserne?  

 Kommercialisering af forskning.  

8. Evt. 

Der var intet til dette punkt.  

 

Mødet sluttede 15.20. 


