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Møde den: 25. januar 2017 13.00-15.30 
Bygn. 1521 lok. 220 (med videolink) 
 
ST Erhvervsudvalgsmøde 
 
Deltagere: Liv Hornekær (LH) for Peter Balling (PB/PHYS), Esben Auken (EA/GEO), Esben Skipper Sørensen 

(ESS/MBG), Knud Erik Bach Knudsen (KBK/ANIS), Christian Kjær (CK/BIOS), Else Thordahl Meyer 

(ETM/DCA), Kurt Nielsen (KNI/ST), Søren Rud Keiding (SRK/ST), Peter F. Gammelby (PFG/ST), Rasmus Rør-

bæk (RR/ST) og Birgitte So-Young Ahn (BSA/ST) 

Videolink: Birte Boelt (BB/AGRO), Anja Skjoldborg Hansen (ASH/DCE), Hans Sanderson (HS/ENVS) 

Afbud: Peter Harling Lykke (PHL/ENG), Kaj Grønbæk (KG/CS), Mikael Bergholtz Knudsen (MBK/ASE) og 

Mark Podolskij (MB/MATH) 

Fraværende: Kim Daasbjerg (KD/CHEM), Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD), 

Gæster: Anna Katrine Bruun 

Referat 

Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagorden 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
3. Korte meddelelser 

a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 
HS: Virksomhedspanel (12 af 14 medvirkende virksomheder) havde work-
shop før jul. Virksomhedernes ønsker, behov og interesser skal sammenhol-
des med det, ENVS kan tilbyde. 
ASH: DCE er kontaktpunkt for et PEER-samarbejde, hvor de europæiske 
miljøforskningsinstitutioner samarbejder tæt med virksomheder.  
SRK: ST er nu blevet associated partner i Climate-KIC’en med vægt på inno-
vation og undervisning. Det er i første omgang primært DCE, ENG og ENVS, 
der er engageret i KIC’en. 
EA: Nyt alumnearrangement på vej primo marts; en eftermiddag med seks 
oplæg (tre interne, tre eksterne) og efterfølgende networking. Der er nu ca. 
250 medemmer af GEO’s alumne-LinkedIn.  
CK: Kursus for kandidatstuderende (15-20 ECTS) om erhvervsprojekter; 
studerende udfører projekt hos en virksomhed/organisation og har opgaver, 
som er relevante for uddannelsesforløbet. Brochure om BIOS Erhvervspro-
jekt uddelt. 
LH: PHYS påtænker at lave en alumnedag for andre end gymnasielærere.  
KBK: Adjungerede professorer med virksomhedserfaring kan bruges brede-
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re. Gå-hjem-møde på ANIS om Innovationsfondens 7. marts-call planlægges.  
ETM: Tæt interaktion med erhvervet ifm. Plantekongres (afholdt) og Kvæg-
kongres (ultimo feb.).  
ESS: Kortlægning af SMV’er (pharma og biotech). 
BB: Droner som hjælpemiddel hos de enkelte landmænd. 
 

b) Nyt fra dekanatet/ fakultetsledelsen 
SRK orienterede om budget for 2017 og bevillinger til ildsjæle gennem 
AUFF’s ekstrapulje. Derudover støttes Brainnovation, innovationsmiljøer og 
Marie Curie Master Class. Erhvervsudvalget godkendte, at en 2016-planlagt 
Brainnovation-dag støttes i 2017 (er afholdt på CS med ca. 90 deltagere). 
 
Ildsjæle-bevilling omhandler primært netværksaktiviteter, dvs. rejser, kon-
gresser m.m. og er fordelt (SRK, PB, EA) hen over ST, primært til forskere på 
vej i processen med allerede opstartede aktiviteter og nye netværk.   
 
KNI orienterede om rammeaftale og tilkøbskontrakter med MFVM. 

 
4. Kommunikation 

Erhvervsfolderen er trykt og klar til brug. Uddelt på mødet i bundter mhp. vi-
dereformidling. Ekstra foldere kan rekvireres via fakultetssekretariatet (An-
dreas Boesen eller Birgitte So-Young Ahn). Peter F. Gammelby og Rasmus 
Rørbæk fra ST KOM vil deltage i dette punkt fremover for at høre lidt om ST’s 
erhvervssamarbejder. 

 
5. Alumneaktivitet på ST 

Der tilstræbes en slags overordnet koordinering af alumneaktiviteter, som bør 
forankres (og nogle steder allerede er forankret) lokalt. Udvalget drøftede 
kort, hvilke værdier alumneaktiviteterne hviler på; identitet og faglig genken-
delighed er vigtige i det kommende arbejde med at lancere et ST-
alumnenetværk. Det var udvalgets opfattelse, at alumner ud over tidligere 
dimittender også bør omfatte tidligere ansatte, dvs. et åbent forum for så 
mange som muligt. Bemærkninger til alumneproces: Vigtigt med en tidlig 
indsats, så også synliggøre for studerende, som er ved at være færdige med 
uddannelse. Vigtigt at informationsmails, som sendes ud i netværket er fag-
ligt relevante.  
 
Hvis alumneaktiviteter har et særligt erhvervsfokus, kan de evt. puttes ind 
under Brainnovation. Dog vigtigt at fastholde konceptet omkring Brainnova-
tion, så der er genkendelighed i brandet på tværs af ST.  

 
6. Erhvervssamarbejde 
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Kommentarer til ST’s erhvervsnotat kan indsættes i ETM’s word-fil (mail ud-
sendt d. 25/1/2017 efter mødet)  og sendes til Andreas Boesen inden d. 7. feb. 
2017. 
 

7. Tema: Samarbejde med kommuner og regioner 
Konsulent Anna Katrine Bruun (AKB) præsenterede sin virksomhed. Hendes 
rolle er at kanalisere ny forskningsbaseret viden fra universiteterne til regio-
ner, kommuner, offentlige organisationer og erhvervsvirksomheder. Det er 
meget værdifuldt for AKB at have ST’s erhvervsambassadører (formændene 
for lokale erhvervsudvalg), nogle har hun jævnligt kontakt med. Klimatil-
pasning og miljø kan være et stort tema, når AKB er kommet godt ind på 
kommunerne. Erhvervsudvalgets medlemmer opfordres til at tage kontakt til 
AKB hvis relevant (præsentation vedlagt som bilag): 
AK Bruun ApS, mobil/sms 2633 9422, ak@ak-bruun.dk, www.ak-bruun.dk  
  

8. Forberedelse af næste møde 
• Evaluering af Brainnovation Days med fokus på opfølgning af arrange-

menterne 
• Forslag til tema: kortlægning af erhvervssamarbejder  

 
9. Eventuelt 
 

mailto:ak@ak-bruun.dk
http://www.ak-bruun.dk/
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