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1. Godkendelse af dagsorden (2 min)  

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat (3 min) 
Bilag: Referat 22.02.2019 
Godkendt 
 

3. Korte meddelelser (40 min)  
a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 

Hans Sanderson: ENVS er blevet medlem af regionalt netværk med kommuner og 
300 virksomheder. Der er afholdt sommertræf med tema verdensmål. Har startet 
klimatjeneste hvor virksomheder kan få bestemt deres klimaaftryk.  
Søren Poulsen: I kurset Digital Entrepreneurship har vi tilbudt medlemmer af vores 
Business Club at stille konkrete cases til kurset, som studerende kan arbejde på.  
Kim Daasbjerg: Afholder Brainnovation day 12.11. Har projekt med Færchfonden 
og tre firmaer om genbrug af plastik.  Kim har deltaget i arbejdsgruppen vedr. ud-
vikling af iværksætterfabrikken The Kitchen.  
Katrine Vasegaard: Arbejder med at synliggøre hvor Fysiks alumner arbejder mhp 
at kunne rådgive studerende bedre. Har 100 virksomheder på liste. 
Birte Boelt: Arbejder på at få flere studerende ud i virksomheder.  
Knud Erik Bach: Arbejder på opfølgning på tidligere besøg i Kina med Viborg Kom-
mune.  
Annette Bruhn: Når Bioscience deles vil der fortsat være stort samarbejde om virk-
somhedssamarbejde. Conny Hedegaard deltager i instituttets Biomatch, der har 
fokus på samarbejde mellem virksomheder og universitet.  
Mikael Bergholz Knudsen: Har afholdt sommerskoler med bæredygtighed som 
tema. Har afholdt iværksætter prisuddeling i regi af Orbi-lab (150 deltagere).   

ST Erhvervsudvalgsmøde 
Tidspunkt: 18. september 2019 kl. 13.00-14.30 
Sted: Byg. 1525 – 626, Virtuelt mødelokale 1001 
 
Deltagere: Esben Auken (EA/GEO), Finn Skou Pedersen (FSP/MBG), Kim Daasbjerg (KD/CHEM 
og iNANO), Annette Bruhn (AB/BIOS), Andy Drysdale (AD/ENG), Ira Assent (IA/CS), Søren Poul-
sen (SP/CS)), Knud Erik Bach Knudsen (KBK/ANIS), Hans Sanderson (HS/ENVS), Mikael Bergholz 
Knudsen (MBK/ASE), Birte Boelt (BB/AGRO), Kurt Nielsen (KNI/ST), Søren Rud Keiding (SRK/ST) 
og Jørgen B. Jespersen (JBJ/ST), Katrine Vasegaard (KV/PHYS) 
Videolink:  
Gæster: Peter F. Gammelby (ST KOM)  
Afbud: Peter Balling (PB/PHYS), Rodrigo Labouriau (RL/MATH), Karen Koefoed Petersen 
(KKP/FOOD), Else Thordahl Meyer (ETM/DCA), Anja Skjoldborg Hansen (ASH/DCE), Tina Frue-
lund (ST KOM)   
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Finn Skou Pedersen: MBG har 1000 medlemmer i alumnenetværk. Der er etableret 
4 spin-out virksomheder det seneste år.  
Andy Drysdale: Ingeniørsatsningen kører på fuld kraft. 40-45 nye faste forskere, 
mange med fokus på virksomhedssamarbejde. Er ved at løbe tør for plads – har 
derfor etableret nye faciliteter (2200 m2) i Skejby.  
Esben Auken: Afholder GeoMatch Day den 30.11, med deltagelse af 10-20 virk-
somheder, forskere og studerende.  

b) Nyt fra dekanat/ fakultetsledelsen (SRK og KNI) 
• ST Alumne 2019 (SRK) – alumnerapport (Bilag) 

Søren nævnte, at ST har 25% (6200) af alle alumner i vores alumnenetværk, og at 
500 deltog i alumnearrangementer i april. Der er fortsat stemning for at afholde 
arrangementerne lokalt, men vi kan overveje hvordan vi skaber større arrange-
menter.  
ESA BIC Incubator (SRK)  
European Space Agency Business Incubator Center har til formål at lave spin-out 
virksomheder. Der er produceret over 600 virksomheder indtil videre 
Deling af ST (SRK, KNI) 
Søren nævnte, at E-udvalget tidligere har anbefalet at udvalget fortsætter som et 
fælles udvalg. Det er der ikke nogen der har noget imod, men det vil selvfølgelig 
være op til de to nye dekaner træffe den endelige beslutning.  

• Erhvervssamarbejde i forbindelse med ansøgninger (SRK) 
Søren nævnte, at det er meget vigtigt at man kontakter virksomheder meget tidligt 
i ansøgningsprocessen.  

• The Kitchen (KNI) 
Kurt nævnte at der arbejdes videre med etablering af iværksætterfabrikken – The 
Kitchen – der på sigt vil blive etableret i det tidligere fælleskøkken på Kommuneho-
spitalet. The Kitchen vil fx fokusere på funding (fondsmidler), forretningsplaner og 
mikrostipendier. Både studerende, forskere og virksomheder kan benytte facilite-
terne. Det er vigtigt at de lokale iværksættermiljøer fortsætter 
Oksekødsrapporten (KNI) 
Kurt orienterede om oksekødsrapporten, der har medført stor mediebevågenhed. 
Nævnte bl.a. at vores forskningsresultater i omverdenens øjne bliver ubrugelige 
hvis ikke vi sikrer transparens og kontrakter med samarbejdspartnerne.  
Nye hjemmesider for de to nye fakulteter 
Jørgen nævnte, at ST KOM er i gang med at opbygge hjemmesider for de to nye fa-
kulteter, og i den forbindelse efterlyser han information om gode virksomheds-
samarbejder der kan beskrives som cases på hjemmesiderne.  
  

4. Erhvervssamarbejde på ENG ved Andy Drysdale (30 min) 
Punktet blev udsat til næste møde 

 
5. Økonomi – (SRK og KNI) (5 min)  

Søren nævnte at der er ca. 50.000 kr. til nye aktiviteter.  
 
6. Forberedelse af næste møde 20.11.2019 (5 min)  

Næste møde afholdes i ENG’s nye faciliteter i Skejby, ”Deep Tech Experimental Lab.”.  



 
 

  
  

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
7. Evt. (5 min) 

Søren nævnte at han fra 1.10 er udnævnt til direktør for AIAS, og fratræder som prode-
kan for forskning ved ST. Søren takkede for godt samarbejde.   
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