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1. Godkendelse af dagorden 

Godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt.  

 
3. Korte meddelelser 

a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 
 
PB/PHYS: Afholdt alumnedag som sidste år.  
SP/CS: 200 deltagere til alumnedag. Også afholdt Karrieredag (med 52 virksomheder og 6-
700 studerende) samt Hachaton med stor succes.  
BB/AGRO: Alumnedag i Foulum med ANIS. Nyt EU projekt (med koordinatorrolle) med dan-
ske og udenlandske virksomheder.  
ES/ANIS: 80-85 deltagere i fælles alumnedag med AGRO i Foulum.    
TN/GEO: Alumnedag for 3. eller 4. gang. Udsolgt.  
AD/ENG: Rigtig mange deltagere til alumnedag. Har også holdt Advisory Board møde i DIGIT.  
RL/MATH: Er i dialog med en række virksomheder.  
AB/BIO: Ca. 300 deltagere til alumnedag. Planlægger at afholde BIO Match – erhvervssamar-
bejds-dag d.27.9., med inspiration fra K-dag på Katrinebjerg.  
ESS/MBG: Alumnedag med få deltagere.  
MBK/ASE: Har afholdt arrangementer sammen med CS på Katrinebjerg samt afholdt P- dag 
arrangement. Har stor synlighed på kommende folkemøde.  
HS/ENVS: Arbejder hen imod to fælles møder med virksomheder mfl. for at markedsføre 
og øge synligheden af iClimate og de tre institutter heri.  
 

Møde den: 17. maj 2018 kl. 13.00-15.00 
Byg. 1520 – 732   
 
ST Erhvervsudvalgsmøde 
Deltagere: Thomas Nielsen (TN/GEO), Esben Skipper Sørensen (ESS/MBG), Eva Sønder-
gaard (ES/ANIS), Peter Balling (PB/PHYS), Annette Bruhn (AB/BIOS), Else Thordahl 
Meyer (ETM/DCA), Andy Drysdale (AD/ENG), Søren Poulsen (SP/CS), Mikael Bergholz 
Knudsen (MBK/ASE), Rodrigo Labouriau (RL/MATH), Birte Boelt (BB/AGRO), Søren Rud 
Keiding (SRK/ST) og Jørgen B. Jespersen (JBJ/ST).  
Videolink:  
Gæster: Anette Poulsen Miltoft, Rasmus Rørbæk (ST KOM) og Peter F. Gammelby (ST 
KOM). 
Afbud: Esben Auken) (EA/GEO), Kim Daasbjerg (KD/CHEM og iNANO), Knud Erik Bach 
Knudsen (KBK/ANIS),  Kaj Grønbæk (KG/CS),  Anja Skjoldborg Hansen (ASH/DCE),  Hans 
Sanderson (HS/ENVS),   Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD),  Kurt Nielsen (KNI/ST) og 
Julie Øst Andersson (JØA/ST). 
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b) Nyt fra dekanat/ fakultetsledelsen 

 
ST alumnenetværk og -dag den 5. april (SRK): SRK udtrykte stor tak for den store indsats på 
alumneområdet.  ST har nu i alt ca. 6000 alumner i sit netværk. Ca. 1300 alumner deltog i 
alumnedagen på ST. 
EWII (SRK): Vi mærker en stigende interesse fra forsyningsvirksomheder for samarbejde.  
Energiområdet (SRK): Vi arbejder på at øge synligheden af vores energiaktiviteter.   
Kommercialiseringsprojekt (SRK): Der har været mange gode tiltag. Der er bl.a. etableret et 
start-up, to er på vej og flere kan blive aktuelle.  
AU Konference om FN’s Verdensmål (SRK): Mange af vores aktiviteter knytter sig til FN’s 17 
verdensmål. For at skabe større synlighed af AU arbejdes der på at afholde en konference 
efterår 2018. 
Videoer om de tre tematiske centre CBIO, DIGIT og WATEC kan ses her: http://cbio.au.dk/ , 
http://digit.au.dk/ , http://watec.au.dk/ . Der arbejdes pt. på at færdiggøre videoer om de 
tre øvrige tematiske centre.  

 
4. Tema – SGI: Strategic Global Initiatives (SRK) 
SGI er et initiativ om ”From Local to Global” på 9 udvalgte områder, herunder erhvervsområ-
det, hvor der pt. udarbejdes handleplaner. En af de aktuelle opgaver er at undersøger om 
der er særlige barrierer for samarbejde med udenlandske (internationale) virksomheder. SRK 
nævnte, at der fremover vil være flere EU midler at søge, og dermed færre danske forsk-
ningsmidler pga. et samlet dansk fast målt på 1% til forskning. I den efterfølgende drøftelse 
blev det drøftet hvilke barrierer institutterne oplever i samarbejde med udenlandske virk-
somheder.   
 
5.  Registrering af virksomhedssamarbejder ved Anette Poulsen Miltoft, FSE   
 AMP orienterede om arbejdet med at etablere sammenhæng mellem registrering af 
projektsamarbejde med virksomheder i INTEUM og økonomisystemet. 
 
6. Forberedelse af næste møde 
 Næste møde afholdes 5.9.2018 
 
7. Evt. 
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