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Møde i erhvervsudvalget torsdag d. 4. marts 2021 kl. 10.00-11.30

Referat

Deltagere: Ole Roland Therkildsen, Stine Wendelboe Bjorholm, Stine Slotsbo, Lis
Bach
Fraværende: Anja Skjoldborg Hansen
Gæster: Terese Kellenberger Hybschmann og Lisa Mejlvang Lindgaard fra The Kitchen
Referent: Else Vihlborg Staalsen
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1. Velkommen til The Kitchen
Terese og Lisa fra The Kitchen var inviteret med i dag. The Kitchen er Aarhus Universitets start up
hub dedikeret til at hjælpe og støtte forskere med innovative videns løsninger til gavn for samfundet. The Kitchen kan hjælpe i de forskellige faser af en iværksætterrejse, fra at se erhvervsmulighederne muligheder i noget forskning, til opstart af ny virksomhed. De tilbyder en række værktøjer
og ressourcer. Terese og Lisa er begge forretningsudviklere i the Kitchen og de fortalte om deres
baggrund. De har begge været ude i industrien og har en naturvidenskabelig baggrund, hvilket
betyder at de forholdsvist nemt kan sætte sig ind i de problemstillinger, som forskerne kommer
med. De hjælper både med Innovation og erhvervssamarbejde Forklarede om open entrepreneurship – hvorfor det er vigtigt. Lisa og Terese funktion er at støtte op på institutterne (scoute), og
hjælpe med i forhold til kommercialisering, fundings (kommercielle grants), navigeringshjælp (fokus på det rette), hjælpe med at opbygge team af specialister eller eksterne partnere, pitch af forskningen, guide for rettighedsansøgning. The Kitchen har en fortrolig tilgang i forhold til at hjælpe i
gang. Opstart med Bioscience er så småt i gang.

Slotsbo takkede for præsentationen, og fortalte, at i Silkeborg er der specifikt 4 forskere, som er
valgt ud til en startseance. Der var enighed om at formidle videre, når vi hører om konkrete ideer,
der kunne få en hjælpende hånd fra The Kitchen. Send endelig videre, de guider gerne.
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Flere i Erhvervsudvalget kunne se en udfordring, at det kan være svært at inspirere til erhvervssamarbejde, afhængig af videnspersonens viden/kompetence og interesse? Der kan sagtens være
potentialer, hvor forskeren ikke har den interesse for spin-out. The Kitchen indskød, at det netop
oftest ikke er seniorforskeren, der kommer til at løbe med bolden, men det kunne være en studerende i nærmiljøet, en ekstern samarbejdspartner eller lignende, hvor forskeren er med, men ikke
angriberen. Det er man meget bevidste om hos The Kitchen. Forretningsideer udvikles fortsat.
Husk på, alt iværksætteri kører på den grønne bølge lige nu. De store grants er netop her.
Patentansøgninger via TTO.

Efter oplægget diskuteredes det videre forløb. Der var enighed om at invitere The Kitchen med til
tjenestestedsmøder i nær fremtid. Forslag er i starten af juni. Slotsbo har fået datoer af Lis og Ole,
så hun kan aftale det nærmere med The Kitchen.

2. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidst
Ingen kommentarer til referat. Dagsorden var ikke udsendt i forvejen, men emner fra sidste mødes
opfølgningsmøde blev gået igennem til at danne dagsorden og er her indarbejdet.

3.

Nyt fra Techs erhvervsudvalg (Slotsbo)

Seneste møde afholdt 24. februar. Referatet blev efterfølgende sendt rundt. Der var enighed om, at
Slotsbo sender referatet rundt, så snart hun får det, og så har vi det på som fast punkt her i dagsordenen, så vi kan tage en snak om det på mødet efterfølgende.

4. Samarbejde med Forskningsudvalget (Slotsbo)
Faglig dag arrangeres. Naturgenopretning og naturbeskyttelse bliver temaet. Når vi må mødes fysisk, så sættes der gang i eventet.

5.

Samarbejde med ingeniørerne, hvad gør vi herfra?
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Slotsbo har snakket med Andy Drysdale, Og ser mange muligheder for gode samarbejder. Spændende, men vi skal lige tænke over hvordan vi hjælper samarbejdet i gang. Dekanens holding er at
det skal komme nedefra. Tjenestestedsmøder eller webinar? På dagsorden til næste møde.

6. Samarbejde med ENVS (Slotsbo)
Lis deltager i møderne hos ENVS. Slotsbo deltager en enkelt gang og vil ellers kun deltage ad hoc
(når Lis ikke kan deltage).

7. Webinar – kort opfølgning
Webinar med Innovationsfonden er arrangeret. Der er allerede rigtig mange tilmeldte.
Eoin har sendt en mail til grupper af post docs på Tech omkring at tænke business i sin forskning (entrepreneur-ship). Slotsbo modererer invitationen og vil sende ud hos os (post docs og ph.d.).
Invitation sendt videre fra Slotsbo omkring CBIO-konkurrence for studerende. Har vi oplagte studerende så del gerne invitationen

8. Forbedre vores indgang – hvordan finder virksomheder os?
Hvad kan vi gøre for at øge kendskabet udefra til vores erhvervssamarbejde. Forslag til Metadata? Vi
må finde de rigtige buzzwords. Snakker om det næste gang.

9.

Bio Match
a) Økonomi/ Afklares
b) Planlægning – lav tidsplan
c) Innovationsfonden, grain?
Parkerer, til vi kender økonomidelen – indkaldes til ekstraordinært møde.

10. Eventuelt
Næste møde efter påske med BIO Match som den vigtigste.

Opfølgningspunkter til næste møde:
• Samarbejde med ingeniørerne
• Fagligt arrangement med Forskningsudvalget (FU er arrangør)
• Ole tager kontakt til Grain-center for deres deltagelse ved BIO Match 19.-20. januar 2022
• Hvad kan vi gøre for at øge kendskabet udefra til vores erhvervssamarbejde. Forslag til Metadata? Vi må finde de rigtige buzzwords. Snakker om det næste gang.
• Stine aftaler nærmere med Innovationsfonden for deltagelse ved BIO Match*
• Årets møder 1 gang i kvartalet – gerne tiere.
*Det kom ikke som punkt på mødet, men Stine har - kort efter sidste møde - landet en aftale med
Innovations-fonden. De vil gerne være medarrangører igen til januar 2022 og vil også gerne både
holde oplæg og have en stand (hvis det tilbydes).

