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Referat  
Kurt bød velkommen til 
Stine Slotsbo, der afløser Annette Bruhn, 
Søren Østergaard, der afløser Knud Erik Bach Knudsen og meddelte at  
Anders Vest Christensen fremover vil deltage i stedet for Esben Auken.  
 
Herefter bør Kurt velkommen til John Westensee (FER)  
 
 
1. 10.00-10.30 
John Westensee orienterede om AU’s deltagelse i ”MIT Regional Entrepreneurship Accelera-
tion Program (REAP)” – præsentation er vedlagt.  
John nævnte, at AU har deltaget i et toårigt udviklingsforløb inden for entrepreneurskab hos 
MIT sammen med andre aktører fra RM. Der er fokus på 1) hvordan man får det innovations-
drevne entrepreneurskabs-økosystemet til at arbejde sammen., 2) at aktiviteterne er så mål-
bare og operationelle som muligt, og 3) at definere den forskel der gør at RM kan være kon-
kurrencedygtig. Der er udvalgt tre fokus områder (fødevarer, Life science/pharma, og Clean 
Tech). Et hovedproblem er mangel på kapital til iværksættere og derfor arbejdes der på at 
etablere en regional fond med nationale og internationale midler. Det blev nævnt at der er 
behov for at fødevareøkosystemet omstilles inden for de nærmeste år og at det vil kræve ka-
pital.    
Kurt takkede John for et inspirerende oplæg og medlemmerne for gode spørgsmål. 

 
2. 10.30-11.45 
Lone Ryg Olsen orienterede om AU’s erhvervssatsning – præsentation er vedlagt. Lone 
nævnte, at der både arbejdes på den korte og på den lange bane. På den langebane er der 

Møde: NAT-TECH Erhvervsudvalg 
Tidspunkt: 28. september 2020 kl. 10.00-12.00 
Sted: Teams  
 
Deltagere: Finn Skou Pedersen (MBG), Kim Daasbjerg (CHEM og iNANO), Annette Bruhn (BIOS), 
Stine Slotsbo (BIOS), Andy Drysdale (ENG), Ira Assent (CS), Søren Poulsen (CS), Peter Balling 
(PHYS), Knud Erik Bach Knudsen (ANIS), Hans Sanderson (ENVS), Mikael Bergholz Knudsen 
(ASE), Birte Boelt (AGRO), Jette Feveile Young (FOOD), Søren Østergaard (Anis), Anja Skjoldborg 
Hansen (DCE), Kurt Nielsen (TECH), Jørgen B. Jespersen (NAT/TECH) 
Videolink: Alle på teams 
Gæster: Peter F. Gammelby (Nat-Tech KOM) og Rasmus Rørbæk (Nat-Tech KOM) 
Lone Ryg Olsen (E&I) og John Westensee (FER)  
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behov for en kulturændring for at kunne bidrage til flere vidensbaserede start-ups og spino-
uts og mere forskningsbasereret viden til virksomheder og offentlige institutioner. På sigt er 
det vigtigt at erhvervssamarbejde bliver en lige så integreret del af universitetets virke som 
forskning og uddannelse. Ikke alle forskere skal nødvendigvis deltage. AU er på forkant ift. de 
politiske forventninger mht. at levere viden til samfundet på en ny måde. Lone nævnte også 
hvilke tilbud The Kitchen allerede har til forskere og studerende. The Kitchen har fokus på 
det tværgående på AU, medens fakulteterne leverer på det faglige. Lone vil gerne have input 
til om vi er på rette spor. Det er vigtigt at øge finansieringsmulighederne for iværksættere. 
På Health er det fx lykkedes at skaffe et par hundrede millioner til 3 virksomheder. Måske vi 
kan gøre noget lignende på fx biotek/fødevareområdet. Lone vil arbejde på at afklare for-
skernes roller og aftaler ifm. spinouts, og vil evt. tage det op i AU’s erhvervsudvalg. Mht. 
alumnesatsningen er det hensigten at have en fælles platform der understøtter det lokale 
arbejde. The Kitchen har 3-4 personer der kan bidrage med at vurdere om der er forretnings-
muligheder i de gode ideer der ligger i forskernes skuffer. Afslutningsvis nævnte Lone at hun 
gerne vil komme på institutbesøg.   
Kurt takkede Lone for et inspirerende oplæg og medlemmerne for gode spørgsmål.  
 
3. 11.15-11.55 

a) Nyt fra udvalgsmedlemmer 
Finn nævnte at MBG efter scouting runde har haft 3 start–ups, heraf 2 i Flakkebjerg. 
Kim nævnte, at iNano har 1) haft 2 spin-outs (hhv materialer og sensorer), 2) et godt samar-
bejde med ICP (Innovation Capital Partners) der har en praktisk tilgang til arbejdet, 3) Brain-
novation day den 13.11 (alle er velkomne, Kim sender program), 4) kontakt til flere store 
fonde.  
Annette nævnte, at Bioscience har skiftet formand for erhvervsudvalget (Stine Slotsbo), og 
fortsat har samarbejde med Biologi om Alumner og BioMatch Day.  
Andy nævnte, at ENG også har gode kontakter til ICP, der har kontakt til venture fund i UK. 
Digital Innovation Lab i Ringkøbing Skjern kommune er skrevet under.  
Søren P nævnte, at Innovation Festival er aflyst i 2020. Betaling for medlemskab af Business 
Club 2020 dækker også 2021 (pga. Corona).   
Peter nævnte, at Fysik og astronomi fik afholdt Alumnedag i marts.  
Søren Ø nævnte at forskningsudvalg og erhvervsudvalg i ANIS er lagt sammen. Knud Erik er 
formand og Søren er næstformand. Søren er involveret i spin-out der arbejder med beslut-
ningsstøttesystemer i husdyrbrug. Anis har mange virksomhedskontakter.  
Hans nævnte, at ENVS har 1) afholdt møder med eksterne partnere om klima, vand og susta-
inability, 2) påbegyndt netværkssamarbejde med jyske virksomheder om analyse af CO2 ud-
ledning, 3) samarbejde med forskellige brancher om at indkredse behovet for teknologiske 
løsninger mhp. at mindske CO2 udledning.  
Michael nævnte, at ASE afholder online Match Making Event med 40 virksomheder og 200 
studerende. Ase har stigende Forskning- og udviklingsaktivitet.  
Birte nævnte, at Agro kigger på former/aftaler for samarbejde med virksomheder. Hjemme-
siden for ansvarlig forskningspraksis giver gode svar på mange spørgsmål. Skabeloner for 
samarbejde er nyttige.  
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Jette nævnte, at Food har været ramt afaflysning af flere arrangementer (Food Festival, Food 
Tech og Alumnedag), og vil finde andre former for samarbejde. Food har flere samarbejder i 
regi af EIT (kontakt evt. Stella om tip til ansøgninger). Indgåelse af nye aftaler tager alt for 
lang tid hos TTO.  
Anja nævnt, at DCE overvejer om universitetet fortsat kan være med i Climate Kick pga ny 
organisering.    
 

b) Nyt fra dekanat/ fakultetsledelsen (Kurt Nielsen) 
Det blev aftalt at Erhvervsudvalget på møde i december drøfter om udvalget skal fortsætte 
som et fælles udvalg eller? 
Kurt vil præsentere Food and Biocluster på december-mødet.   
Forslag til andre emner sendes til Jørgen.    
 
 

c) Økonomi 
AUFF har omprioriteret deres midler til AU, hvilket desværre betyder, at der pt. ikke er mid-
ler til udvalgets arbejde i 2021.  
  
4. Evt. (5 min) 
Der var intet til dette punkt.  
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