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Mødedato: 14. juni 2021 
Mødested: Teams 
Mødeemne: Møde i AU-klyngegruppe 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen  
2. ”Universiteternes samarbejde med klyngerne” – Oplæg ved Tine Brüch-

mann Fønss og David Grønbæk, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inkl. 
spørgsmål og dialog  

3. Korte præsentationer om Odense Robotics og MARLOG  
4. Nyt fra klyngerne – Alle  
5. Videndeling på tværs af AU. Erhverv og Innovation har oprettet et site om 

klyngerne: https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innova-
tion/nationale-klynger/ 
Nyheder fra klyngerne vil kunne deles på sitet.  

6. Efterårets program  
• Forslag om to tematiserede møder i AU-klyngegruppen 
• Bestyrelses/governance arbejde i klyngerne  
• Klynger inden for AU styrkepositioner, der har hovedkontor uden-

for Aarhus. Samarbejde med lokale hub m.v. 
• Åbent tematisk møde for alle interesserede på AU om eks. aktivite-

terne inden for grøn omstilling i klyngerne 
7. Evt.  

 
 
 

1. Velkomst ved Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen  
Kort velkomst, ingen kommentarer.  

 
2. ”Universiteternes samarbejde med klyngerne” – Oplæg ved Tine 

Brüchmann Fønss og David Grønbæk, Uddannelses- og Forsk-
ningsstyrelsen inkl. spørgsmål og dialog 
Tine Brüchmann Fønss og David Grønbæk havde problemer med at komme 
ind på Teams-mødet. Derfor blev det besluttet, at deres oplæg udsættes til et 
andet møde (endnu ikke fastlagt), og dette punkt blev sprunget over.  
 

3. Korte præsentationer om Odense Robotics og MARLOG  
 

Odense Robotics 
Rune Hylsberg Jacobsen, som sidder i bevillingsudvalget og har samarbejde 
med Steen Nielsen og Martin Jørgensen, præsenterede.  
• Visionen er at få sat robot-og droneteknologi på dagsordenen i Danmark. 

Det handler om at skabe innovation og accelerere med sigte efter vedva-
rende udvikling. Netværket er en sammenslutning af UAS Denmark, 
Odense Robotics og RoboCluster. I alt består netværket af 6 medlemsorga-
nisationer, 161 private virksomheder, 6 offentlige organisationer og 11 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Særligt handler det om at øge be-
skæftigelsen i industrien (det nuværende antal beskæftigede er 18.500 og 
dette forventes øget til 25.000 i 2025). Der findes en række hubs, ud over 
Aarhus, i København, Odense, Sønderborg og Aalborg 

https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innovation/nationale-klynger/
https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innovation/nationale-klynger/
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• Der er udvalgt fem fokusområder (startups, innovation, global growth, 
networks, visibility), hvor netværket har calls ude med ansøgninger til 
småprojekter og opstart af samarbejdsprojekter, og der kører på nuvæ-
rende tidspunkt en ansøgningsrunde.  

• Man kan tage fat i alle tre personer fra klyngen, hvis man ønsker at lave et 
samarbejde. 

 
MARLOG 
Matthew J. Spaniol er kontaktperson og har tidligere arbejdet med Danske 
Maritime. 
• MARLOG er en national klynge, der kombinerer fire mindre klynger 

(MDC, Transportens Innovationsnetværk, MARCOD, Fyns Maritime 
Klynge). Mikkel Hansen, CEO i MARLOG, kommer fra en stilling MDC, så 
meget af kulturen stammer herfra, men der er for nyligt kommet en ny 
CEO, så der sker sandsynligvis ændringer i fremtiden. 

• Matthew Spaniol har lavet en oversigt over maritime aktiviteter på Aarhus 
Universitet og pointerer, at der er en stor mulighed for at reklamerer for 
Aarhus Universitet gennem samarbejde på området.   

• I MARLOG bruger de ”titbits”, 30 minutters oplæg af ny viden og trends 
det maritime og logistiske område. 

• Det maritime område relaterer sig til mange områder, så som offshore 
vindkraft, shipping, havne og terminaler samt infrastruktur på havet.  

• MARLOG har desuden en projekt-screening funktion med folk fra forskel-
lige universiteter og virksomheder. Derfor har MARLOG et innovation 
board for grøn omstilling, og et innovation board for digitalisering. Ernest 
Fuller er innovationsmanager. MARLOG laver ligeledes projekt-screening 
for Innovationsfonden.  

 
 

4. Nyt fra klyngerne – Alle  
 

CLEAN 
Uffe Sognstrup Thomsen og Martin Brynskov.  
• Klyngen rækker ud til fem sfærer inden for miljøteknologi (vand i tekno-

sfæren, klimatilpasning, luft og jord, vand og natur samt affald, ressourcer 
og materialer). Lige nu er der sendt et call om ansøgninger til et Videnbro-
projekt med deadline den 26. august. Her er der mulighed for at søge om 
en kvart til en halv million kroner. Dette skal omhandle de fem sfærer. 

• Der er på nuværende tidspunkt bl.a. blevet gennemført en række arrange-
menter med temadage. 

• Under UFS-midlerne er der kommet fem større projekter. 
• CLEAN er i gang med at prøve at lave en samarbejdsaftale med Aarhus 

Universitet, men AU står ret svagt ift. governance (dette gælder alle 14 vi-
densinstitutioner), hvilket besværliggør processen. 

 
Energy Cluster Denmark 
Anders Bentien (har siddet med i klyngen siden begyndelsen af året). 
• Energy Cluster Denmark er også en sammenslutning på 2-3 andre net-

værk.  
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• Fokusområdet er energiproduktion, dvs. videreudvikling af produktionen 
af grøn energi, energieffektivitet, infrastruktur osv. 

• Der er der omkring 10 mio. kr. om året, der skal uddeles til projekter op til 
400.00 kr. (til pilotprojekter, der er virksomhedsdrevet). Målet er, at det 
skal kunne køre videre i andre projekter fx gennem EUDP eller Horizon 
Europe.  

 
Lifestyle and Design Cluster 
Marianne Ping Huang. 
• Klyngen relaterer sig til primært til livstilsområderne (møbler, moder og 

tekstiler) 
• Indsatsen for AU ligger primært i den del, der handler om design og entre-

prenørskab. 
• UFS-midler går til områder, der omhandler sustainability. 
• Pt. har der været et projekt med 10 store og mellemstore virksomheder, 

hvor studerende arbejder med virksomhedernes bæredygtighedsudfor-
dringer. 

• Lifestyle and Design Cluster er også en del af en digitaliseringstrend og 
udbyder seks spin-ins omkring IOT’s og blockchain. 

• Lifestyle and Design Cluster ser også på området under Innovationsfon-
den, der handler om cirkulær økonomi på plast og tekstiler, dvs. arbejdet 
med genanvendelse af fibre eller udvikling af mere bæredygtige tekstiler. 
Herudover er der også et samarbejde med VisionDanmark. 

• Har fået UFS-bevillingen via Multiplatform eller Transmedia, som handler 
om virtuel produktion og XR til mode- og tekstilvirksomhederne, hvor der 
køres et opstartsprojekt omkring virtuel produktion. Dette kommer med 
støtte fra Erhvervsstyrelsen.  

• Har lidt engagement med lydområdet i Struer, hvor der kører summer-
school: To uger i august, hvor der samarbejdes med byen, som laver cases 
til det studerende i samarbejde med Soundlab. 

• Stadig ønske om samarbejde med andre klynger omkring det cirkulære 
aspekt. 

• https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Samlet-re-
searchdokument-om-circkularitet-af-tekstiler-Lifestyle-Design-Clu-
ster.pdf  

• https://ldcluster.com/projekter/  
 

Digital Lead 
Kaj Grønbæk. 
• Der arbejdes stadig med organisationen, mht. at to-tre organisationer er 

blevet sammenlagt. I parallel med dette foregår der mange eksterne aktivi-
teter, fx Digital Lead og Internet Week Denmark (der blev i denne forbin-
delse skabt en digital platform, som kan bruges fremadrettet). Digital 
Days var et stort event med mange webinarer. 

• Yderligere projekter er blevet lidt forsinket, men der er gang i at få sat 
dem opstartet. 

• https://iwdk.dk  
• https://digitallead.dk/kalender/digitaldays-3/  

 
 

https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Samlet-researchdokument-om-circkularitet-af-tekstiler-Lifestyle-Design-Cluster.pdf
https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Samlet-researchdokument-om-circkularitet-af-tekstiler-Lifestyle-Design-Cluster.pdf
https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Samlet-researchdokument-om-circkularitet-af-tekstiler-Lifestyle-Design-Cluster.pdf
https://ldcluster.com/projekter/
https://iwdk.dk/
https://digitallead.dk/kalender/digitaldays-3/
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We Build Denmark 
Kasper Lynge. 
• Omhandler byggeri og smart cities. Klyngen udgøres af 12-15 personer 

rundt om i Danmark, men desværre ikke så meget i Vestdanmark. Der har 
været tale om, at der skulle være mere aktivitet omring Aarhus, dog stadig 
med fokus på organisationsopbygning. 

• Klyngen når ikke at komme i udbuds-mode ift. at få aktiveret UFS-mid-
lerne. Men der kunne evt. opstå synergier med klyngen gennem Aarhus 
Universitet.  

• Der er en standard samarbejdsaftale på vej. 
• I byggeridelen er ”Forskbyg” opbygget. Forskbyg er en vidensgruppe for 

alle forskere, der arbejder med byggeri uanset vidensinstitutionen, i alt ca. 
12-15 GTS’er, der arbejder med byggeri er med i gruppen.  Dette betyder, 
at forskerne har en tunge på vægtskålen, og kommer til at indstille med-
lemmer til klyngens bestyrelse. 

• Martin Brynskov tilføjer: Første forløb hvor jurister i TTO gennemgik 
samarbejdsaftaler er overstået, men pga. ønske om at streamline aftalerne 
vil TTO gerne bruge den samme aftaleformulering som ved robottekno-
logi. 

• We Build Denmark har tre spor: Cirkularitet, digitalisering i byggeriet og 
smart cities. AU er den institution, der står for aktivitetsprogrammet i år 
sammen med andre institutioner, bl.a. Alexandra Instituttet. Her er også 
en række aktivitetsspor. 

• Mht. hvor kontoret i Jylland skal ligge, så handler det om investering. Der 
er tale om, at det jyske kontor skal ligge i Hjørring frem for Aarhus, da der 
er større investeringer der. 

 
Food and Bio Cluster 
Kurt Nielsen. 
• I modsætning til nogle af de andre klynger er der en stærk position i 

Midtjylland, idet tre af de fire fusionspartnere var ankret her, så udfor-
dringerne er at få resten af landet med. Agro Business Park (en af de fire 
fusionspartnere) var en stærk organisation, og derfor kører det godt med 
den nye, fusionerede klynge. 

• AU skal overveje, hvad universitetet får ud af samarbejdet, særligt ift. 
hvilke fordele forskere kan have, så det ikke alene er virksomhedsdrevet. 
Dette er en løbende diskussion. 

• Det overvejes, hvorvidt der kan skaffes kapital til startups. Det er endnu 
ikke afklaret, men muligheden for at skabe en risikovillig fond undersøges. 

• Mange arrangementer og flere projekter er på vej. 
• Overvejelser om habilitet: Hvordan håndteres det, at forskere fra egen or-

ganisationer søger fondsmidler (dvs. armslængdeprincippet) er i fokus.  
 
 

Life Science Cluster Denmark 
Lone Ryg Olsen 
• Det har været en rodet proces, da det er en ung organisation. Handlepla-

nerne, der skulle afleveres til Erhvervsministeriet, blev udsendt med kort 
varsel, så det skal der arbejdes med fremadrettet, da der ikke har været 
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god nok tid til at komme med input. Det er ”Work in progress” med Life 
Science-klyngen. 

• Thomas Vorup-Jensen spurgte ind til Medical Innovation Day og et evt. et 
samarbejde med Roche. Lone pointerede, at innovation [for klyngerne] 
handler om at skabe økonomisk vækst og ikke så meget andet. Klyngernes 
funktion har svævet lidt i mange år. Hvis der kommer enighed om, at vi 
gerne vil have nogle kontorer i Midtjylland, skal der nok komme et ordent-
ligt samarbejde op at stå. 
 

MADE 
Peter Gorm Larsen. 
• Lind strøm af møder og events, man kan følge med i. 
• Peter Gorm Larsen og Kaj Grønbæk har ikke engageret sig meget i klyn-

gen. Lab Manager for Digital Transformation Lab i Ringkøbing indgår i 
arbejdet. Der kommer MADE repræsentationer ved opstarten af dette lab, 
men der bruges ikke meget tid på innovationssiden. Der er dog tonsvis af 
arrangementer at deltage i. 

 
Copenhagen Fintech 
Lone Ryg Olsen  
• Der er samarbejde med tre faglige miljøer (økonomi, computerscience og 

biotek) samt EogI. 
• Der er indgået partnerskabsaftale med klyngen 
• Ved første uddelingsrunde af projektmidler, gik ansøgningerne fra AU 

igennem, men samtlige, der ansøgte, fik midler i større eller mindre grad. 
Blandt andet var der midler til en tværfaglig challenge inden for Fintech. 

 
CenSec 
Bettina Dencker Hansen gjorde opmærksom på, at Ole Balling ikke kunne del-
tage, men orienterede: 
• Ole Balling er med i styregruppen for CenSec’s klyngegruppe for forsvar, 

rum og cybersikkerhed.  
• AU har pt. ikke projekter i puljen (AU havde to ansøgninger, der desværre 

ikke blev valgt). Der bliver åbnet for nye ansøgninger til projekter (pulje 
for omkring 450.000 kr.) til efteråret.  

 
 

5. Videndeling på tværs af AU. Erhverv og Innovation har oprettet et 
site om klyngerne: https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamar-
bejde-og-innovation/nationale-klynger/  
Bettina Dencker Hansen.   
• Sitet indeholder generel information om klyngerne og kan indgå som en 

del af videndeling på tværs af AU 
• En del af AU’s repræsentanter i klyngerne står på som kontaktpersoner for 

klyngerne. Bettina kan kontaktes såfremt der er ændringer i konktaktin-
formationen. 

• Korte referater fra klyngemøderne deles fremadrettet på sitet 
• Orientering om sitet vil indgå i Erhverv og Innovations interne nyheds-

brev i august, herunder vil nyheder fra klyngerne kunne deles. Hvis I har 
input til nyheder fra klyngerne om arrangementer/projektmuligheder, der 

https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innovation/nationale-klynger/
https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innovation/nationale-klynger/
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kan deles på tværs af AU, må I meget gerne kontakte Bettina Dencker, 
bdh@au.dk senest den 9 august. 

  
 
Til orientering til klyngegruppen. På det seneste Erhvervsudvalgsmøde den 1. 
juni, blev det besluttet at sætte en række aktiviteter i gang ift. SMV-området som en 
del af implementering af delstrategien for erhvervssamarbejde og innovation. Herun-
der en række tematiserede arrangementer i samarbejde med klynger i efteråret 2021. 
Det er foreslået at tage kontakt til Food and Bio Cluster Denmark, CLEAN og Digital 
Lead.  

 
6. Efterårets program  

• Forslag om to tematiserede møder i AU-klyngegruppen og et åbent te-
matiseret møde for interesserede på AU: 

o Bestyrelses/governance-arbejde i klyngerne  
o Arbejdet i klynger inden for AU-styrkepositioner, der har ho-

vedkontor udenfor Aarhus (CLEAN, Life Science Cluster Den-
mark og evt. andre?) 

o Åbent tematisk møde for alle interesserede på AU om eks. ak-
tiviteterne inden for grøn omstilling i klyngerne  

• Forslag om at holde et åbent evt. virtuelt møde for AU 
interesserede 

• Vil det være relevant med et tematiseret møde som 
foreslået, og vil/kan AU-klyngegruppen som AU-re-
præsentanter præsenterer mulighederne indenfor te-
maet? 

 
• Kommentarer: 

o Martin Brynskov: Godt at være fokuseret. Det er meget leve-
randørorienteret, hvordan får man aftagerne mere med?  

o Marianne Ping Huang: Det ser godt ud både at have noget ge-
nerelt på tværs men også noget mere specifikt som en mulig-
hed for at etablere mere specifikke indholdsmæssige samar-
bejder. Det ville også være skønt, hvis det bliver tilknyttet The 
Kitchen.  

o Thomas Vorup-Jensen ift. Life Science: Det er svært at nå hele 
vejen op til de personer, der bestemmer noget i virksomhe-
derne. Det er nødvendigt at vise, hvad vi kan i Aarhus, hvis 
centrum for aktiviteterne ellers ligger i KBH. 

o Kaj Grønbæk ift. Life Science: Kommer med eksemplet om 
wearables som en del af behandling på sundhedsområdet. 
Dette er en styrkeposition, da AU har to projekter med inno-
vationsprojektfonden på dette område. AU skal prøve at ”dis-
rupte” det lidt, så det ikke kun er på Sjælland, det hele fore-
går.  

o Kirsten Jensen: Erhvervshus Midtjylland holder også møder 
med klyngerne, måske kunne AU koordinere med disse. Rege-
ringen og ministeriet spørger ofte erhvervshusene til råds. 
EogI har jævnligt møder med dem, så kontakt endelig EogI, 
hvis der er behov for at have kontakt med erhvervshusene.  

mailto:bdh@au.dk
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• Bettina Dencker Hansen: Mht. forslaget om et åbent tematisk møde, 
er det for tidlige at lave noget, hvor vi breder det ud for alle AU-inte-
resserede, måske med et tema? Er vi for tidligt ude med åbent arran-
gement, ift. hvor klyngerne står? 

o Uffe Sognstrup Thomsen: Uffe synes ikke, det er for tidligt. 
Det handler om engagement og gode matchenes mellem 
SMV’er og forskere og sikre sig at forskerne bliver hørt, da 
SMV’er har meget konkrete behov. 

o Kaj Grønbæk, ift. de grønne aktiviteter: Det er chokerende, at 
innovationsfonden giver midler til fire projekter, der løser kli-
maudfordringer med analoge teknologier. Det digitale område 
er meget vigtigt ift. den digitale vinkel på sustainability i Dan-
mark, måske skulle dette være fokus for et bredere engage-
ment ved Aarhus Universitet om digital bæredygtighed. 

o Martin Brynskov: Er enig med Kaj Grønbæk, det er også EU’s 
tilgang, (”tvillingeomstilling”), som der er investeret hårdt i. 
Formand for Dansk Standard har udgivet en guide til grøn di-
gital omstilling i Danmark https://www.ds.dk/da/nyhedsar-
kiv/2021/04/ny-guide-til-baeredygtig-digital-omstilling-
er-nu-gratis-tilgaengelig.  

o Uffe Sognstrup Thomsen: Uffe sidder også i WATEC og ser 
store muligheder inden for øget digitalisering, men det er 
nemmere sagt end gjort. Men han kunne godt tænkes, at der 
findes nogle fællesnævnere. Uffe ser gerne, at Kaj Grønbæk 
tager fat i ham. 

o Peter Gorm: Også enig med Kaj Grønbæk. Grunden til, at det 
er svært at få flere forskere investeret i projektet, er, at de alle-
rede er hårdt bookede op med andre forskningsprojekter og 
undervisning. 

o Kaj Grønbæk: Bakker op om det, Peter siger. Forskere er spar-
somme ressourcer, og der er krav ift. forskning, der gør, at 
man ikke bare kan være et værktøj for andre forskningsområ-
der. Men de ting, der allerede forskes i, kan tages op af andre 
områder.  

• Erhverv og Innovation vil på baggrund af dagens drøftelser og kom-
mentarer udarbejde plan for efterårets møder.  

 
 
 

7. Evt. 
Ingen tilføjelser.  

https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2021/04/ny-guide-til-baeredygtig-digital-omstilling-er-nu-gratis-tilgaengelig
https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2021/04/ny-guide-til-baeredygtig-digital-omstilling-er-nu-gratis-tilgaengelig
https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2021/04/ny-guide-til-baeredygtig-digital-omstilling-er-nu-gratis-tilgaengelig

