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1. Godkendelse af dagorden   

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat  

Referat af møde den 21.11.2018 blev godkendt. 

 

3. Korte meddelelser   

a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 

Birte Boelt (BB/AGRO): Agro deltager i Student Challenge om klimaudfordringer 

samt konference om cirkulær bioøkonomi i juni.  

Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD): FOOD var involveret i Michelin arrangemen-

ter i Aarhus i den forløbne uge.  

Hans Sanderson (HS/ENVS): Har haft panelmøde med virksomheder, kommuner og 

miljøstyrelsen, i december. Synergi mellem myndighedsbetjening og erhvervssam-

arbejde, og panelet omfatter derfor nu også offentlige organisationer. Har snakket 

med iNANO om Open Science.  

Annette Bruhn (AB/BIOS): Workshop dag i E- udvalg. Selvevaluering og strategidag. 

Karrieredage fortsætter. Brainnovations-dage fremover. Alumnedag 4.4.2019. Del-

tager i cBIO konference i juni. Aqua-kultur Center – deltager med fokus på Øster-

søen.  

Else Thordahl Meyer (ETM/DCA): Arbejder med Starts-up og bæredygtighedsnet-

værk (EU). Flere kinesiske kontakter.  

Knud Erik Bach Knudsen (KBK/ANIS): Selvevaluering. ARLA/professorat- tiltrædel-

sesforelæsning. Arbejder videre med rådgivere inden for husdyr og staldteknik.   

ST Erhvervsudvalgsmøde 

Tidspunkt: 22. februar 2019 kl. 10.00-11.30 

Sted: Byg. 1525 – 626   

 

Deltagere: Thomas Nielsen (TN/GEO), Esben Skipper Sørensen (ESS/MBG), Kim Daasbjerg 

(KD/CHEM og iNANO), Annette Bruhn (AB/BIOS), Ira Assent (IA/CS), Peter Balling (PB/PHYS), 

Knud Erik Bach Knudsen (KBK/ANIS), Hans Sanderson (HS/ENVS), Rodrigo Labouriau 

(RL/MATH), Karen Koefoed Petersen (KKP/FOOD), Birte Boelt (BB/AGRO), Else Thordahl Meyer 

(ETM/DCA), Kurt Nielsen (KNI/ST), Søren Rud Keiding (SRK/ST) og Jørgen B. Jespersen (JBJ/ST) 

Videolink: Hans Sanderson, Karen Koefoed Petersen og Birte Boelt 

Gæster: Peter F. Gammelby (ST KOM) og Tina Fruelund (ST KOM)   

 

REFERAT 
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Kim Daasbjerg (KD/CHEM og iNANO): Afholdt Brainnovation Day med 50 deltagere 

og Open Science med 100 deltagere. Planer om 2 Open Science møder i foråret 

(Life Science; L&F). Styrker Open Science med ansættelse af fuldtidsmedarbejder.  

Peter Balling (PB/PHYS): Planlægning af næste alumnedag med virksomheder og 

gymnasielærer.   

Rodrigo Labouriau (RL/MATH): Arbejder med selvevaluering og strategi. Bachelor-

projekter med Billund lufthavn og Lego.  

Ira Assent (IA/CS): CS arbejder på at etablere ugelang Digital Innovation Festival på 

Katrinebjerg for forskere, studerende og virksomheder. Virksomheder kan deltage 

på karrieredag hvis medlem af CS Business Club.   

Esben Skipper Sørensen (ESS/MBG): Deltager i L&F Open Science drøftelser. Selv-

evaluering. Alumnedag 5.4.    

Thomas Nielsen (TN/GEO): Alumnedag 5.4. Karriere- og innovationsdag i uge 47. 

Opdatering af hjemmeside. Besøg af innovationsfond i marts om de nye virkemid-

ler.  

 

b) Nyt fra dekanat/ fakultetsledelsen 
AU Konference om FN’s Verdensmål - fra forskning til bæredygtig vækst: Søren 
nævnte, at der blev afholdt en flot konference den 4. februar. Stor interesse ude-
fra for at være med. Som opfølgning på konferencen er der afsat 1 mkr. til tværgå-
ende netværk.  
ST Alumne 2019: Søren nævnte, at det er dejligt at se, at der er stor opbakning til 
afholdelse af alumnearrangementer i april måned.   

Center Danmark Fond: Søren er medlem af bestyrelsen for Fonden, der har energi-

forsyningsselskabet EWII som central aktør og deltagelse af 4 universiteter.  

Pajbjerg Fonden: Kurt nævnte at han deltager i møde med Pajbjergfonden, Nordic 

Seed og Odder kommune den 25.2.2019.  

 

4. SGI – Strategic Global Initiatives - med fokus på internationale virksomheder (SRK) 

Søren nævnte, at fakultetsledelsen for 1½ år siden tog initiativ til opstart af 9 akti-

viteter mhp. internationalisering af ST. På grund af forslaget om opdeling af ST er 

den centrale koordinationsgruppen for disse aktiviteter blevet opløst. Der arbejdes 

fortsat med substansen i aktiviteterne som fx styrkelse af samarbejde med uden-

landske internationale virksomheder.  

 

5. AU Iværksætteri / iværksætterfabrikken (KNI) 

Kurt nævnte, at Universitetsledelsen har besluttet at AU skal have et iværksætter-

hus for både studerende og forskere der ønsker hjælp til etablering af virksomhe-

der. Der arbejdes på at iværksætterhuset kan lokaliseres i Universitetsbyen. Ar-

bejdsgruppen og referencegruppen har holdt flere møder og sagen ligger nu hos 

universitetsledelsen til endelig beslutning.  

 

6. Økonomi – ny ansøgningsrunde (SRK og KNI)  
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Søren nævnte, at ST’s andel af innovationsfondens bevillinger faldt i 2018. Under 

drøftelserne til årsagerne til de færre bevillinger fra I-fonden blev det bl.a. nævnt, 

at der er store krav til virksomhedernes deltagelse, at ST kommer for sent i gang 

med at etablere de rigtige kontakter, og at dele af ansøgningerne er svære at 

skrive. Søren nævnte, at ST’s tilbud om hjælp udvides i 2019. Tina nævnte, at vi 

kan blive bedre til at brande os over for virksomhederne - vi kan fx invitere til en 

bredere debat med udgangspunkt i de tematiske centre. Hans nævnte, at det for-

sat vil være en god ide at støttet fx Brainnovation Days. Teknologisk Institut blev 

nævnt som et godt eksempel på hvordan området kan professionaliseres. Det blev 

besluttet, at der snarest åbnes for ansøgninger til udvalgets midler så de kan an-

vendes optimalt inden årets udgang.   

 

7. Forberedelse af næste møde  

Innovationsfond – nye virkemidler mm.  

 

8. Evt. 

Udvalgets kommissorium – drøftelser afventer forslag om opdeling af ST i to fakul-

teter.  


