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Møde den: 24. august 2017 kl. 13.00-15.00 
Byg. 1525 lok. 626 (med mulighed for videolink) 
 
ST Erhvervsudvalgsmøde 
Deltagere: Peter Balling (PB/PHYS), Esben Auken (EA/GEO), Esben Skipper Sørensen 
(ESS/MBG), Annette Bruhn (AB/BIOS), Else Thordahl Meyer (ETM/DCA), Peter Harling Lykke 
(PHL/ENG), Andy Drysdale (AD/ENG), Mark Podolskij (MB/MATH), Kurt Nielsen (KNI/ST), Søren 
Rud Keiding (SRK/ST) og Jørgen B. Jespersen (JBJ/ST).  
Videolink: Birte Boelt (BB/AGRO), Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD), 
Afbud: Kim Daasbjerg (KD/CHEM), Anja Skjoldborg Hansen (ASH/DCE), Hans Sanderson 
(HS/ENVS), Mikael Bergholz Knudsen (MBK/ASE), Kaj Grønbæk (KG/CS) og Knud Erik Bach 
Knudsen (KBK/ANIS). 
 

Referat 

Dagsorden 
 
SRK præsenterede Lajla Johansen, der det næste ½ år skal arbejde med udvikling af fælles ST 
alumne portal.  
SRK bød herefter velkommen til Annette Bruhn og Andy Drysdale, der afløser henholdsvis 
Christian Kjær og Peter Harling Lykke i udvalget.   
SRK oplyste endvidere, at Rasmus Rørbæk og Peter F Gammelby, ST KOM, deltager i mødets 
3 første punkter.  
 
1. Godkendelse af dagorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat 
Referat af 15.05.2017 blev godkendt. 

3. Korte meddelelser 
a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 

PHL: ENG har til styrkelse af erhvervssamarbejde dannet arbejdsgruppen ”Business Rela-
tions and Partnerships” med Andy Drysdale som leder. Andy vil fremover repræsentere 
ENG i erhvervsvalget. SRK takkede Peter for hans indsats i udvalget og på instituttet.  
 
AD: Nævnte, at der den 29. august er kick-off i projektet ”Smart Industry”, at ENG har 
meldt ind på ”Marselisborg ReWater” og at det kommende center for digitalisering åb-
ner 27. september. 
 
ETM: Oplyste, at der afholdes ”Åbent landbrug” i Foulum den 18. september. Se mere 
her http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/aabent-landbrug-ved-au-foulum-den-
18-september-saet-kryds-i-kalenderen-allerede-nu/ 

http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/aabent-landbrug-ved-au-foulum-den-18-september-saet-kryds-i-kalenderen-allerede-nu/
http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/aabent-landbrug-ved-au-foulum-den-18-september-saet-kryds-i-kalenderen-allerede-nu/
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AB: BIOS deltager i info dage om erhvervs-ph.d.  BIOS erhvervshjemmeside er næsten 
færdig. BIOS arbejder også på at udarbejde en virksomhedsliste. 
 
BB: Direktør Ole Green, Agrointelli, er udnævnt til adjungeret professor i teknologi og 
intelligente løsninger. Ole Green er pt involveret i 10 forskningsprojekter i samarbejde 
med AGRO.  
 

b) Nyt fra dekanat/ fakultetsledelse  
SRK orienterede om, at der er nedsat et erhvervsudvalg på universitetsniveau (AU EU) 
med deltagelse af Rektor, Dekaner og Universitetsdirektør. ST’s kontakt til AU EU er Jør-
gen B. Jespersen, der også betjener ST’s erhvervsudvalg.  
 
SRK nævnte, at fakultetsledelsen har besluttet at etablere et antal tematiske forsknings-
centre. Circular Bio-economy og Integrated Materials research er åbnet, medens DIGIT 
åbner 27/9, Innovative Food Research 25/9 og Water Technology 6/10. 
 
SRK nævnte, at universitetet stiler efter at indgå strategiske rammeaftaler med i første 
omgang 10 store virksomheder.  
 
SRK nævnte, at ST’s Advisory Board holdt møde i Silkeborg den 17-18. august. Udvalget 
var meget positive i forhold til det øgede fokus på erhvervsrelaterede aktiviteter på in-
stitut- og fakultetsniveau. 

 
KNI orienterede om, at initiativerne mhp. at styrke kommercialisering af forskningen har 
vist et imponerende engagement i institutter og centre.  
 

4. Tema – Registrering af erhvervssamarbejder 
Funktionschef Anette Miltoft, TTO, orienterede om AU Erhvervsudvalgs beslutning om 
en mere dækkende registrering af aftaler om forskningssamarbejde. Ambitionen er, at 
den udvidede database kan danne grundlag for bedre ledelsesinformation på lokalt og 
centralt plan.  
 

5. Større synlighed af erhvervssamarbejde 
Teamleder Anne-Mette Siim, ST KOM, fortalte, at der arbejdes på at skabe større synlig-
hed af ST’s erhvervssamarbejde gennem og produktion af videoer om de tematiske cen-
tre, og udvikling af ny ST hjemmeside for erhvervssamarbejde. Det forventes, at der kan 
produceres 6 videoer i løbet at det næste halve år. Videoerne skal via udvalgte cases vise 
centrenes formål og fokus og derigennem profilere nogle af ST’s styrkepositioner.  
 
Anne-Mette nævnte endvidere, at ST’s erhvervshjemmesider over de seneste 2 mdr. er 
blevet revideret og udbygget bl.a. mhp. at gøre siderne mere brugerrettet.  
 

6. Bevillinger – prioriteringer og udrulning 
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SRK orienterede om, at der er indkaldt ansøgninger til erhvervsrettede aktiviteter med 
ansøgningsfrist 6.september.   
 

7. Forberedelse af næste møde 
o Registrering af erhvervssamarbejder ved Anette Miltoft 
o Smart Industry ved Andy Drysdale 
o Hvordan ser virksomheder på ST 
o Kommercialisering ved JBE 
o Europæisk virksomhedssamarbejde  

8. Evt. 
Der var intet til dette punkt.  

 
Mødet sluttede kl. 14.35 
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