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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: 19. november 2021 
Mødested: Preben Hornungstuen, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C 
Mødeemne: Klyngegruppemøde, bestyrelsesarbejde i klyngerne 
 
Deltagere:  
Bas Spitters (BS, Copenhagen Fintech) 
Kaj Grønbæk (KG, Digital Lead) 
Kurt Nielsen (KN, Food & BioCluster Denmark) 
Lone Ryg Olsen (LRO, Life Science Cluster Denmark) 
Ole Balling (OB, CenSec) 
Peter Gorm Larsen (PGL, MADE) 
Thomas Vorup-Jensen (TV, Life Science Cluster Denmark) 
Uffe Sognstrup Thomsen (UST, CLEAN) 
Unni From (UF, IKK) 
Kirsten Jensen (KJ, EogI) 
Bettina Dencker Hansen (BDH, EogI) 
Thomas Korsgaard (TK, EogI) 
Kasper Ragborg Olesen (praktikant, EogI) 
 

 
1. Kort præsentationsrunde 
 
2. Gensidig deling af nuværende erfaringer fra bestyrelses-/ledelsesar-

bejde i klyngerne 
 

3. Fælles drøftelse om hvordan bestyrelses/ledelsesposter bruges bedst 
ift. kommende handlingsplaner og fokusområder for klyngerne, ud-
møntning af midler m.v.? Hvordan samarbejdes bedst med øvrige uni-
versitetsrepræsentanter i klyngerne? 

 
Food & BioCluster Denmark 
KN præsenterede sine erfaringer fra sit arbejde i Food & BioCluster Denmark. I denne 
klynge har der været stor fokus på at fusionere enheder til en samlet organisation. Det 
har været målet at få en stærk position i fødevareforskning vest for Storebælt, som AU 
kunne spille ind i. KN fortalte, at man som bestyrelsesmedlem har stor indflydelse på 
strategien i klyngen, hvori det er vigtigt, at forskningsdagsordnen har en afgørende 
rolle.  Ydermere giver klyngerne gode muligheder for at skaffe fondsmidler.  
Dog opmærksomhed omkring at der ikke er så mange forskere, der deltager i de min-
dre videnbroprojekter, vi skal passe på, at det ikke kun er GTS-institutterne, der delta-
ger som videnspartnere. Det blev nævnt, at store dele af innovationen kommer qua 
samarbejde med mindre virksomheder, og i den forbindelse spiller klyngerne en afgø-
rende rolle i forhold til facilitering af samarbejdet.  
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JBN spurgte til, hvorledes man kan kommunikere viden ud til de enkelte forsknings-
grupper. KN bruger institut- og fakultetsledelsen til dette. Hvis der er interesse for at 
modtage information så giv KN besked. 
 
KJ påpegede, at kommunikationen kan gå begge veje. Forskerne kender formodentlig 
til klyngerne og kan derfor også kontakte dem for et samarbejde. UF nævnte, at for-
skerne kan komme med gode ideer ind i klyngesamarbejdet.  
 
Digital Lead 
KG fortalte om erfaringer i Digital Lead. Alle universiteter er med i klyngen. 
Qua denne klynge har man bl.a. etableret forskningscentret DIRECT. Det fremtidige 
fokus for Digital Lead bliver digital transformation og sustainability. Meget af arbejdet 
i klyngen handler om lobbyarbejde, i forsøget på at gøre digital teknologi så synlig som 
muligt.  
 
LRO spurgte ind til den politiske fordeling i bestyrelsen i Digital Lead. KG fortalte at 
der både er universiteter og virksomheder repræsenteret i en ligelig fordeling.  
 
TV pointerede, at man også i en sådan klynge kunne inddrage pharma-virksomheder.  
 
 
Life Science Cluster Denmark  
LRO fortalte om erfaringer med Life Science klyngen. Klyngen er fortsat noget ”umo-
den”, konsolideringsprocessen har taget lang tid. I arbejdet fylder det offentlige en stor 
del, hvorimod der er mindre plads til industrien. I klyngen er der stor mulighed for ali-
gnment med andre klynger, omvendt kan det nogle gange være svært at blive aligned 
med de faglige miljøer. Endnu ikke så meget af interesse for forskere, potentielt når 
klyngen udmønter videnbromidler.  
 
 
CLEAN 
UST fortalte om arbejdet. I denne klynge er det opfattelsen, at universiteterne lægger 
de overordnede strategier, mens det er SMV’erne, som driver udviklingen. UST pointe-
rede, at det er de store virksomheder, som har den økonomiske drivkraft, dog foregår 
samarbejdet med disse som oftest i et lavere tempo end med andre samarbejdspart-
nere.  
 
Herefter en diskussion om planerne for etablering af innovationscenter syd, som et 
forsøg på at lave noget a la Agro Food Park inden for vandområdet.  
 
LRO spurgte, hvorvidt det er et problem at samle/sprede aktiviteter. Der er både for-
dele og ulemper ift. dette. KN pointerede, at det er et problem at flytte enkelte forskere 
væk fra det samlede forskningsmiljø. 
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Copenhagen Fintech  
BS fortalte kort om Copenhagen Fintech. BS indgår fremadrettet som en af tre AU-ko-
ordinatorer.  
 
CenSec 
OB fortalte kort om arbejdet i CenSec, hvor Ole sidder med i styregruppen.  
OB spurgte ind til, hvordan AU forholder sig til emnerne i CenSec herunder forsvar og 
militær forskning. Forslag om at dette emne kunne drøftes i forskningsudvalget.  
 
PGL spurgte, hvorledes informationer mellem klynge-repræsentanter skal deles in-
ternt, her tænkes også på fortrolig kommunikation om eks kommende EU -program-
mer. LRO spurgte, om det var en mulighed at oprette et lukket kommunikationsflow 
mellem repræsentanterne. KN påpegede, at forskningsudvalget på AU kan være en for-
midler af denne information. 
 
 
3. Kort orientering om kommende møder 

- 10. december: Klyngesamarbejde i klynger med hovedkontor udenfor Aarhus  
- 8. februar 2022: Besøg af Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 Videndeling på tværs af AU 
 Møder i AU-klyngegruppen i 2022 
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