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Møde den: 6. februar 2010 kl. 13.00-15.00 
Byg. 1525 – 626 (Fysik)  
 
ST Erhvervsudvalgsmøde 
Deltagere: Esben Auken (EA/GEO), Esben Skipper Sørensen (ESS/MBG), Knud Erik Bach Knud-
sen (KBK/ANIS), Peter Balling (PB/PHYS), Annette Bruhn (AB/BIOS), Else Thordahl Meyer 
(ETM/DCA), Andy Drysdale (AD/ENG), Rodrigo Labouriau (RL/MATH), Peter Martin Moos Hoff-
mann (PH/CS), Kurt Nielsen (KNI/ST), Søren Rud Keiding (SRK/ST) og Jørgen B. Jespersen 
(JBJ/ST), Julie Øst Andersson (JØA/ST) 
Videolink: Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD), Birte Boelt (BB/AGRO) og Hans Sanderson 
(HS/ENVS) 
Gæster: Niels Peter Revsbech (Watec) og Rasmus Rørbæk (ST KOM) 
Afbud: Kaj Grønbæk (KG/CS), Kim Daasbjerg (KD/CHEM og iNANO), Anja Skjoldborg Hansen 
(ASH/DCE), Mikael Bergholz Knudsen (MBK/ASE), 

Referat 

Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagorden 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt, med bemærkning om at Anette Miltoft (TTO) ikke kunne deltage, men har 
reserveret den 17. maj 2018 til at fortælle om system for registeringen af virksomheds-
samarbejder. 

 
3. Korte meddelelser 

 
Nyt fra udvalgsmedlemmer 
HS/ENVS: Den 5. december 2017 var der officiel åbning af det interdisciplinære 

center ’iClimate’ (læs mere her). I den forbindelse blev der afholdt er-
hvervsmøde med en såkaldt projekt afklaringsworkshop. ENVS arbejder 
videre med projektideerne med fokus på at kobler virksomhederne med 
de rigtige forskere. Læs mere på iClimate hjemmeside http://icli-
mate.au.dk/. 

AD/ENG: Bevilliget 40 mio. kr. til vandområdet. 
 Nu obligatorisk for 9. semester studerende at tage et kursus i entrepre-

neurship. 
 Industrien efterspørger Ph.d. og Post.doc. Støtte fra Innovationsfonden 

er ikke afgørende. Virksomheder er villig til at betale selv.  
BB/AGRO: Alumne initiativet herunder planlægning af alumnedag den 5. april 2018. 
RL/MATH: Der er gang i en række samarbejder med virksomheder. Flere er blot ren 

udvikling til industri, men nogle bliver til forskningsprojekter. 

http://scitech.au.dk/en/about-science-and-technology/current-affairs/events/show-event/artikel/officiel-aabning-af-interdisciplinary-centre-for-climate-change-iclimate/
http://iclimate.au.dk/
http://iclimate.au.dk/
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PH/CS: For 4. gang afholdes karrieredag på Katrinebjerg (K dag). Instituttet invi-
terer hele AU til at deltage – desto flere studerende desto stærkere 
brand. Læs mere her. 

 Videreudvikler CS Business Club med et 3. ben – forskning. Læs mere om 
klubben her. 

ESS/MBG: Gennemføre en række bilaterale møder med virksomheder.  
 Møde med BASF om investeringer i spin off virksomheder fra ST. Ikke ri-

sikovillig kapital – først når virksomheder er etableret.  
ETM/DCA:  På forespørgsel kan Else fremsende ref. fra møde med Innovationsfon-

den. 
 Den 15. marts 2018 afholder Center for Cirkulær Økonomi konference. 

Se programmet og tilmeld dig her. 
PB/PHYS: Alumnedagen den 5. april bliver kombineret med den årlige erhvervs-

messe, som er målrettet de studerende.  
KBK/ANIS:  Afholdt møde med Innovationsfonden i november 2017 om landbruget.  
  Gennemført møde med rådgivere inden for faget med erhvervs Ph.d. på 

dagsordenen. 
AB/BIO: Arbejder på alumneinitiativet – også hvad man kan bruge alumnerne til i 

praksis. 
  

Det blev besluttet af der skal udarbejdes to korte notater: 
• Beskrivelse af de forskellige muligheder for sammensætning af finansiering af Ph.d. 

og Post.doc. Ph.d. skolen er i gang. 
• Samarbejde med ikke dansk virksomhed – hvor kan man finde finansiering (europæ-

isk og øvrige). 
 

Nyt fra dekanat/ fakultetsledelsen 
 

Erhvervs Ph.d. folder 
ST og HE har udarbejdet en folder om Erhvervs Ph.d. som er ved at blive trykt. Den vil 
blive distribueret til alle institutter og centre. Medlemmer af erhvervsudvalget vil også 
få tilsendt en håndfuld. 
 
ST alumnenetværk og -dag den 5. april 2018 
Initiativet udspringer fra erhvervsudvalget, særligt de institutter der har gennemført 
alumne arrangementer (GEO og PHYS). Omdrejningspunkt er fagmiljøerne så alum-
nerne møder noget de kender. Invitationerne bliver sendt ud i indeværende uge (den 
5.-8. februar) Der vil være ene række begynderfejl, men vi håber alle bakker op om initi-
ativet.  
ENG ved Andy og institutleder Thomas S. Toftegaard lagde information her om op på 
LinkedIn – på få dage blev nyheden delt flere tusind gange. Brug supplerende kanaler. 
 
Strategic Global Initiatives 
Nedsat arbejdsgruppe med Søren Rud Keiding, Jan Mousing, Peter Balling og sekretari-
atsbetjening ved Jørgen B. Jespersen. 

http://konferencer.au.dk/kdag/
http://cs.au.dk/business-industry/cs-business-club/
http://cs.au.dk/business-industry/cs-business-club/
http://cbio.au.dk/nyhed/vis/artikel/nye-muligheder-for-forskning-i-cirkulaer-biooekonomi-1/
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Det er blevet besluttet at identificere 1-3 internationale virksomheder ST allerede sam-
arbejder med og kortlægge best practic og barriere ift. samarbejder. Herefter skal 3-4 
potentielle nye samarbejdspartnere (internationale virksomheder) identificeres. 
   
Konference om ‘FN’s Sustainable Development Goals’  
I samarbejde med Region Midtjylland overvejes det pt. om AU skal stå i spidsen for en 
SDG konference. Det behandles på AU Udvalg for Uddannelse, Forskning og Eksterne 
Relationer den 19. februar og AU Erhvervsudvalg den 7. marts 2018.   
Konferencen er en mulighed for at markere AU som en vigtig spiller, men det vil være 
en investering i noget som måske først giver effekt om 2-3 år. Der skal være fokus på at 
opsamle og konkretiseres konklusioner, ideer og lign. fra konference. 
Der vil være forskellige ”nedslag” i 2018 - april (Region Midtjylland konference), juni 
(Folkemødet) og oktober (Business Region Aarhus topmøde). SDG konferencen afholdes 
evt. i november.  
  
Green Tech  
Se punkt 4 fra erhvervsudvalgsmødet den 22. november 2017. 
Fra ca. 70 til 16 forretningsideer der nu er reduceret til 5, hvor der skal udarbejdes for-
retningsplaner. Målsætningen er der er etableret én virksomhed i 2018. 
 
Bevillinger / økonomi 
Jørgen B. Jespersen nævnte at der er modtaget 24 ansøgninger om støtte til erhvervs-
rettede arrangementer. Og at det forventes, at ansøgerne kan få besked i løbet af få 
dage.    
 

4. Tema – Prioriterede indsatser 2018 
Jørgen B. Jespersen gennemgik realiseringen af aktiviteter i 2017 og udvalget drøftede 
herefter hvilke aktiviteter der er igangsat i 2018. Det vil indgå i det videre arbejde med 
at skive ST årsrapport inden for indsatsområdet ’Industrial collaboration’. 

 
5. Science and Technology tematiske centre  

Bilag 1 Science and Technology tematiske centre 
 
De interdisciplinære tematiske centre positionerer ST og stiller os endnu stærkere også 
når vi skal give bud på opgaver ift. myndighedsbetjening. 
Ny ansættelser giver mulighed for at bygge bro ml. forskellige forskningsfelter og få nye 
kompetencer. 
 

6. ’Water Technology Center’ (WATEC)  
Bilag 2 ST Water Technology Center (WATEC) 
 
Spørgsmål fra udvalget / drøftelse: 
Til forskel fra en selvstændigt arbejdende VIP kan centeret bidrage med: 
• øget synlighed 
• ny ekspertise 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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• bredere / interdisciplinær ekspertise 
 
Det er vigtigt allerede fra før etableringen at overveje potentielle partnere og finansie-
ring.  
 
Etablering og drift af et sådan center er en administrativ belastning (administration, op-
søgende arbejde, kommunikation etc.). Allerede nu skal bæredygtigheden af centeret 
overvejes. Hvad sker der når den økonomiske støtte fra ST ophøre? 
 

7. Forberedelse af næste møde 
Se punkt 2.  

 
8. Evt. 

 
Ref. Julie Øst Andersson 
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