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Møde i erhvervsudvalget tirsdag d. 16. februar kl. 13.00-14.00

Referat

Deltagere: Ole Roland Therkildsen, Stine Slotsbo, Lis Bach, Anja Skjoldborg Hansen
Afbud: Stine Wendelboe Bjorholm
Referent: Else Vihlborg Staalsen

Mødet her var indkaldt som opfølgning for planlægning af BIO Match og eventuelle digitale møder
som inspiration til kollegerne
1. BIO Match
Connie Hedegaard har takket ja til at komme til næste BIO Match. Datoen er derfor nu fastsat til 19.
januar. Nærmere planlægning af BIO Match aftales på det ordinære møde i marts.
2. Webinar
Jens fra Innovationsstyrelsen var helt med på at være med i et oplæg. Han udfordrer gerne. Jens Peter
Vittrup skal have et par datoer, og så sætter vi op. Forslag til datoer blev diskuteret. Vi forventer i uge
11 eller 12. Bedste bud tirsdag den 23. marts kl. 10.00. Altså kort før påske.
Webinar bliver med fokus på den grønne omstilling. Fx automatisering i overvågning af biodiversitet.
Forslag til deltagelse af forskellige forskere med oplæg blev drøftet. Slotsbo fik på mødet dannet bruttoliste.
Slotsbo aftaler dato med Jens, og så ringer hun rundt, til hun har de 3 forskere, der skal være med. Vi
lægger vægt på, at der er mindst én kvindelig forsker til at give oplæg.
Webinar tænkes at køre lidt som en Master Class, dvs.
•
•
•
•
•
•
•
•

Præsentation af Jens Peter Vittrup (5 min.)
1. forsker fortæller om sin forskning (5 min.)
Udfordring af forsker (10 min.)
2. forsker fortæller om sin forskning (5 min.)
Udfordring af forsker (10 min.)
3. forsker fortæller om sin forskning (5 min.)
Udfordring af forsker (10 min.)
Afrunding (10 min.)

Vi prioriterer desuden, at alle tjenestesteder repræsenteres, men som minimum 2 tjenestesteder.
Vi aftaler med Jens, hvilken platform vi kører på til webinar. Det kunne sagtens være Teams eller
Zoom (Else). Det diskuteredes, om vi skulle optage webinar. Der ventes med at tage stilling til det, til vi
har set-up klar. Alle deltageres skal også nikke til det, hvis…
3. Næste møder
Ordinært møde er indkaldt til 4. marts – kort efter møde i fakultetets erhvervsudvalg. The Kitchen er inviteret, og vi følger op på vores opfølgningspunkter.
Ekstraordinært møde er indkaldt 2. marts, hvor vi kun arbejder med det kommende webinar med Innovationsfonden. Vi skal gøre invitation færdig med program, aftale platform og alle øvrige eventualiteter.
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Opfølgningspunkter til det næste ordinære møde 4. marts:

3.1
•
•
•
•
•
•

Webinar nærplanlægges med deltagelse af TTO (Stine)
På mødet den 4. marts aftales, hvordan The Kitchen evt. kan medvirke på tjenestestedsmøder.
Slotsbo har snakket med ingeniører
Ole tager kontakt til Grain-center for deres deltagelse ved BIO Match 19. januar 2022
Stine aftaler nærmere med Innovationsfonden for deltagelse ved BIO Match
Resterende af årets møder 1 gang i kvartalet – helst når Techs erhvervsudvalgsmøder er skemalagt, så vi holder vores møde kort efter. Slotsbo giver Else besked, så indkalder hun.

