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Møde i erhvervsudvalget fredag d. 8. oktober 2021 kl. 10.30-12.00

Referat

Deltagere: Ole Roland Therkildsen, Stine Wendelboe Bjorholm, Stine Slotsbo
Gæst: Tarik Kehli
Delvist: Ninna Skafsgaard (BIO Match)
Afbud: Lis Bach
Fraværende: Anja Skjoldborg
Referent: Else Vihlborg Staalsen
Dagsorden
1. Besøg af Tarik Kehli fra Central Denmark EU Office
2. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidst
3. Nyt fra ENVS Erhvervsudvalg
4. Nyt fra Kitchens Konference på AROS d. 16. sep.
5. Erhvervsudvalgets sammensætning
6. Vores fokuspunkter:
a. Biomatch 2022
b. Bidrage til at øge samarbejdet med ingeniørerne
c. Få flere forskere til at benytte The Kitchens muligheder
d. Hvordan dokumenterer vi vores effekt?
e. Øget synlighed for udvalget, hvordan?
7. Eventuelt
Dagsordenen blev fulgt.

1. Besøg af Tarik Kehli fra Central Denmark EU Office
Stine introducerede Tarik, som gav oplæg om internationalt samarbejde. Internationalt samarbejde er
lidt uoverskueligt for os, så det er godt, hvis Tariks team kan hjælpe på vej i forhold til Horizon Europe,
da de har stor erfaring i, hvor universiteter og virksomheder kan samarbejde. De har fx en ekspert, der
kan hjælpe med skrivearbejdet. For folk, der er vant til at ansøge, hjælper de med at få finpudset ansøgningen.
Hele præsentationen er vedlagt referatet. Derfor kun her ganske få nedslag.
Tarik fortalte om TRL skala for EU-ansøgninger, hvor TRL 1 er grundforskning. TRL 6 er man forbi
teknologisk risiko, og der gøres klar til markedet. Man har hos Tarik godt øje med, hvad der skal til for
at komme igennem nåleøjet med ansøgninger, så
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De forskellige delprogrammer blev beskrevet. Emnerne, hvor der er ring om, er der, hvor universiteter
og virksomheder typisk arbejder sammen om projektidéer.

I ”klynge 6” har vi sendt 7 ansøgninger afsted i denne uge, fortæller Stine. Så vi er godt i gang med at
afsøge muligheder.
Det blev diskuteret, hvordan man får virksomhederne i tale. Står man med en konkret udfordring, så
skal man henvende sig til Tarik eller Lina, siger Tarik. EU-partnerskaber ser ud til at være meget relevante, men der kommenteret.

Stine samler op, hvad der er mest relevant for os. Marie Curie og Erhvervs-ph.d. var meget interessant, bl.a.
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2. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidst
Ingen kommentarer til seneste referat.
3.

Nyt fra ENVS Erhvervsudvalg v/Lis

Anja var fraværende, og Lis havde meldt afbud. Så punktet blev sprunget over.
4.

Nyt fra Kitchens Konference på AROS d. 16. sep. v/Slotsbo

Slotsbo deltog, og det fra en fin konference, men der var ikke så meget for os at komme efter. Slotsbo
var inde at høre om ”Cirkulær økonomi”. Ikke specielt universitetsrettet.
5. Erhvervsudvalgets sammensætning v/Slotsbo
Tjenestesteder ændres i 2022, skal vi være flere? Slotsbo har indledende talt med Ole Hertel om
det, når vi i Aarhus bliver delt i en tør og en våd klynge. Vores udvalg har mest repræsentation fra
de tørre sektioner, hvor Lis er den eneste, der repræsenterer de våde. Skal vi ændre udvalgssammensætningen, så der kommer en mere med fra de våde sektioner? Eller kan vi dække de våde
blandt os? Der var enighed blandt de fremmødte om, at vi må bede om at blive en mere. Lis skal
lige høres.
6. Vores fokus det kommende år
Vi har disse fokuspunkter:
a. BIO match 2022
b. Bidrage til at øge samarbejdet med ingeniørerne
c. Få flere forskere til at benytte The Kitchens muligheder
d. Hvordan dokumenterer vi vores effekt? Google doc dokument/teams eller andet
e. Øget synlighed – se fx Strategi for erhvervssamarbejde og innovation 2021-25 (au.dk)
(se det vedlagte bilag)

a) BIO match
Årets BIO Match blev diskuteret. 29 tilmeldte lige nu. Ninna har skrevet til Karen på WATEC og bedt
hende reklamere. Kan vi komme på nogle virksomheder, som vi håndholdt skal invitere? Skal vi
sende igen til LinkedIn? Jørgen E. Olesen og det nye center er inviteret, og han holder oplæg Det
foreslås, at Peter Bondo kunne lave et par teasere, som kunne bruges strategisk ved reklamering.
På vores interne workshop på Moesgaard i december kan vi reklamere i egne rækker. Stine spørger
Peter, og hører også Helene, hvad vi kan sætte gang i.
Paneldebat – Toke og Annette. Har de fundet nogle virksomheder? Ole har haft snakket med Toke,
som ikke er helt klar. Ole taler med ham igen. Slotsbo snakker med Annette. Vi skulle helst have
paneldeltagerne på plads inden længe.
Der var enighed om, at deltagerantallet skal op omkring 100, hvis arrangementet skal give mening.
b) Bidrage til øget samarbejde med ingeniørerne
Der var ikke kommentarer til dette fokuspunkt.
c) Få flere forskere til at benytte The Kitchens muligheder
Ole H. har forespurgt, hvordan The Kitchen har haft effekt for os. Dette fordi der er tanker omkring,
at instituttet skal budgettere med at gå ind i et ”betalt” samarbejde. Peter Sunde og Martin Meyer
har haft et par møder med Kitchen om en app., men vi tror ikke umiddelbart, det som sådan for
erhvervsudvalget kunne give mening at have et mere målrettet samarbejde med Kitchen, hvor et
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antal timer skulle dedikeres til os. Så skal det være den mere strategiske del for instituttet, der
kunne overvejes, men det er for ledelsen at beslutte.
d) Hvordan dokumenterer vi vores effekt?
e) Øget synlighed v/Stine
Erhvervshistorier – vi har gamle historier, men intet nyere. Kunne vi skrive noget? Peter Bondo
kan måske hjælpe os? Pure Algae var evt. et emne. Vi skal give Peter Bondo ide til historien. Stine
kan godt give ham nogle hints til historier, og bilaget om ideer til kommunikations-årshjul blev kort
berørt. Stine giver bolden videre i den kommende måned, hvem der kan bidrage til lidt kommunikation.
Stines bilag blev diskuteret og passer godt i tråd med pkt. d.
7. Eventuelt
Næste møde aftales omkring BIO Match. Else sætter dato i kalenderen indtil videre.
Næste års møder for hele erhvervsudvalget indsættes som foreløbige datoer – 1 i hvert kvartal.

