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Referat: Cagdas Citirikkaya og Jørgen B. Jespersen  
 
1. Kort nyt 

a) Præsentationsrunde  
Kurt Nielsen bød velkommen til det første møde i Tech Erhvervs- og innovati-
onsudvalg, hvorefter der var en kort præsentationsrunde. 

 
b) Kommissorium for Tech Erhvervs- og innovationsudvalg 

KNI orienterede om at kommissoriet er tiltrådt af Dekanat og Fakultetsledelse.  
Der var ingen bemærkninger til kommissoriet fra udvalget. 

 
c) Nyt fra udvalgsmedlemmer – hvad sker der pt. på E&I’s området? 

Margrethe orienterede om BISC-E innovationskonkurrencen og har delt info i 
kredsen. BBI har skiftet navn til CBE (Circular Biobased Europe) 
Stine Slotsbo: Igangsat samarbejde mellem ingeniørområdet (Andy) og BIOS. 
BIOMATCH om grøn omstilling skubbes til januar 2022. Uddannelses- og 
forskningsstyrelsen er med, og det er Connie Hedegaard også. 
Martin: EIT Food Hub: Call på dette års program. Arbejder også med Sommer-
skoler (24 deltagere i 2020) og Workshop om mindset – hvordan opnår vi im-
pact?  
Kasper Løvborg orienterede om hackathon med digitalt program, som kan være 
relevant bredere. 
Birte: Afholder DanSeed konference i næste uge om nye forædlingsteknikker. 
Arbejder med udfordringer ift. samarbejdsaftaler, mere information til for-
skerne og netværkssamarbejder. 
Hans: Afholder Webinar i marts måned: ENVS/iClimate: https://til-
meld.events/klimawebinar100321  Der arbejdes med forskellige branchers 
muligheder og barrierer ift. 70% målsætningen. Arbejder også med Co-creation 
med lokale virksomheder.   
Kasper Lynge: Har tidligere været involveret i bæredygtighedsagenda.  

Møde: TECH Erhvervs- og innovationsudvalg 
Tidspunkt: 24. februar 2021 kl. 13.00-15.00 
Sted: Teams  
 
Deltagere: Stine Slotsbo (BIOS), Hans Sanderson (ENVS), Søren Østergaard (ANIS), 
Birte Boelt (AGRO), Martin Jensen (FOOD), Margrethe Balling Høstgaard (DCA), Ka-
sper Løvborg Jensen (ECE), Kasper Lynge (CAE), Helle Wivel (MPE) Stefan Borre-
Gude (BCE), Kurt Nielsen (TECH), Cagdas Citirikkaya (TECH), Andy Drysdale 
(TECH) og Jørgen B. Jespersen (NAT/TECH) 
Gæster: Kristina Wulff Nielsen (Nat-Tech KOM), Rasmus Rørbæk (Nat-Tech KOM), 
Peter Gammelby (Nat-Tech KOM) 
Afbud: Morten Kargo (QGG), Anja Skjoldborg Hansen (DCE) 
Kasper Lynge deltog 13-14 
 
 

REFERAT  

https://tilmeld.events/klimawebinar100321
https://tilmeld.events/klimawebinar100321
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Andy: Der er udarbejdet et nyt profilmagasin, der har vist sig at være en god ice-
breaker ved møder med virksomheder. Seneste draft-version fra AU Enginee-
ring udsendes med referatet – da der kan komme ændringer er det kun til ud-
valgets medlemmer.   
Søren Østergaard arbejder med partnerskaber med virksomheder. Vil gerne ar-
bejde med grønne løsninger og digitalisering (living lab for dairy cattle) - Kasper 
Løvborg er interesseret i mere samarbejde.  

 
d) Nyt fra dekanat/ fakultetsledelsen (Kurt Nielsen) 

a. Status på Ingeniørområdet 
Fra 1. marts er de nye ledelser på de fire nye institutter på plads.  

b. Nyt fra AU erhvervsudvalg, herunder status på delstrategi for E&I 
Status på delstrategien er, at vores og de andre fakulteters kommen-
tarer behandles i AU Erhvervsudvalg den 4. marts, hvorefter strate-
gien færdiggøres til UL’s godkendelse. 

c. Tech strategi – status 
Ingen bemærkninger. 

d. Handleplaner 2022  
I fællesskab med de andre fakulteter og E&I arbejdes der på at be-
skrive fælles handleplaner for AU for 2022 på erhvervs- og innovati-
onsområdet. Oversigt over mulige handlinger rundsendes til udvalget 
med referatet.  

    
2. Drøftelse af styrkelse af Innovation og Entreprenørskab på Tech i den 

kommende strategiperiode 
• Cagdas gennemgik oplæg, som er vedhæftet med tilføjelserne på mødet.  
• Udvalgets medlemmer er velkomne til at sende kommentarer og tilføjelser på 

skrift til Cagdas. 
• Oplægges rettes til frem mod drøftelse i FAKLED d. 18/3.  
• Vedhæftet er også rapport af antropolog Inger Anneberg, Foulum, som om-

handler fordele og barrierer for forskere ved erhvervssamarbejde. 
 

3. Drøftelse af udvalgsmedlemmernes ønsker til punkter til dagsorden for 
møder i 2021 
• Forslag om en fælles digital platform, hvor vi kan kombinere viden på tværs og 

udnytte netværk løbende. 
• Hvordan får vi skaleret horisontalt eller duplikeret gode indsatser på tværs af fa-

kultetet? 
• Hvordan kan vi arbejde med en model, hvor det ikke er idemanden, som skal køre 

videre med ideen, men andre teams/boards. 
• Innovation i eksisterende virksomhederne og i partnerskaber. 
• Finansiering af innovation og entreprenørskab herunder mangel på meritering og 

credits for at lave erhvervssamarbejde og entreprenørskab.  
• Hvordan samarbejder vi med virksomheder inden for værdikæder 
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4. Evt. 
Der var ingen bemærkninger til punktet.  
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