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Mødedato: 10.12.21 
Mødested: Conference Room, The Kitchen, Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C  
Mødeemne: Klyngegruppemøde, samarbejde med klynger med hovedkontor uden-
for Aarhus 
 

 
 
 
Deltagere:  
Anders Bentien (AB, Energy Cluster Denmark) 
Marianne Ping Huang (MPH, Lifestyle og Design Cluster, Vision Denmark og Danish 
Sound Cluster) 
Uffe Sognstrup Thomsen (UST, CLEAN) 
Lone Ryg Olsen (LRO, Life Science Cluster Denmark og Copenhagen Fintech) 
Thomas Vorup-Jensen (TV, Life Science Cluster Denmark) 
Ole Balling (OB, CenSec)  
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 med samarbejde med 
klynger med hovedkontor udenfor Aarhus 

MPH delte erfaringer fra Lifestyle og Design Cluster (LDC), Vision Denmark og Da-
nish Sound Cluster 

PP om klyngerne er vedhæftet.  

Overordnet giver det mening at samarbejde med klynger med hovedkontor udenfor 
Aarhus. Klyngerne har satellitter rundt omkring i landet, bl.a. i Aarhus.  

LDC arbejder bl.a. med bæredygtighedsprojekter ift. samarbejde med modeindustrien, 
og entreprenørskab for studerende.  

MPH har god erfaring med samarbejde med klyngerne om at opbygge kapaciteten om-
kring studenterentreprenørskab og designdreven innovation.  

LRO spurgte til rekrutteringsudfordringer hos de studerende ift. geografisk afstand. 
Umiddelbart opleves dette ikke som et problem, da de studerende gerne vil rejse for at 
arbejde i tværfaglige grupper på tværs af videninstitutioner. Ydermere betaler delta-
gende virksomheder for ophold og rejseudgifter. 

I klyngerne forsøger man at byde på projekter, som knytter klyngerne sammen.  

Det er en stor fordel at arbejde sammen med andre videninstitutioner i samarbejder 
ifm. klyngerne. 
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TK spurgte til processen ift. inddrage andre fagligheder i klyngesamarbejdet. I arbej-
det er der brug for at kunne trække på fagligheder på tværs af universitetet. Det er af-
gørende at definere innovationsudfordringer i klyngerne, som de faglige miljøer kan 
spille ind i. Der er bl.a. potentiale for tværfagligt samarbejde om bæredygtighed. Det 
blev aftalt, at MPH sender materiale, som i første omgang deles med OB og AB. 

Drøftelse omkring projekter ifm. klyngerne. Interessen for projekter i klyngerne er til 
stede, men den er drevet af økonomiske midler. Et bredere samarbejde mellem klyn-
gerne kan muligvis gøre projekterne mere interessante.  

Drøftelse om mulighederne ift. Danish Sound Cluster. Der bliver i 2022 fokus på dette 
ifm. møde med klyngen og samarbejde med Struer Kommune. 

AB delte erfaringer fra Energy Cluster Denmark 

Traditionelt har AU spillet en mindre rolle i denne klynge. Det er først indenfor de sid-
ste to år, at AU for alvor er kommet med.  

Konkret sidder AB i bevillingsudvalget og følgegruppe for videnbroprojekter. Viden-
broprojekterne er i størrelsesordenen op til 400.00o kr., og kan bruges til pre-projek-
ter, der kan lede op til større projekter eks. fra Innovationsfonden. 

BDH spurgte, om der opleves interesse fra AU ift. at ansøge videnbroprojekter. AB 
svarede, at der er interesse, og at man opfordrer folk til at ansøge.  

TV spurgte til udfordringer ved vidensbroprojekter ift. finansiering og midler. AB sva-
rede,at midler primært kan bruges til at dække løn. Måske en ide at gentænke dette, så 
midler også kan bruges til andet eks. rejseudgifter m.v. Emnet kan bringes op på mø-
det med UFS den 8. februar.  

Klyngerne skal kunne internationalisere og hjælpe virksomheder med at få midler 
hjem fra eks. EU.  

UST delte erfaringer fra CLEAN 

I CLEAN er de fleste af videnbromidlerne gået til Teknologisk Institut. Der er drøftel-
ser i klyngen om, hvad skaber værdi og innovation. Flere argumentere for, at det vig-
tige er at skabe de rigtige match og facilitere dette. På AU er vi udfordret, idet vi ikke 
er tæt nok på SMV’erne. De faciliterende projekter er afgørende, de er blødere, men 
skaber mere værdi. LRO spurgte, om det bør prioriteres at deltage i events, fremfor at 
søge vidensbroprojekter. UST svarede, at det er nemmere at skabe EU-projekter ved, 
at de rigtige folk er sat sammen.  

3. Input til videndeling på tværs af AU 

LRO pointerede, at det er i AU’s interesse, at information om mulighed for at søge 
midler kommer bredt ud på AU.  

Erhverv og Innovation (EogI)  vil tage initiativ til, at information om kommende pro-
jektmidler i klyngerne deles i AU-klyngegruppen. Desuden deles information om pro-
jektmidler, arrangementer m.v. på klyngesitet: https://medarbejdere.au.dk/erhvervs-
samarbejde-og-innovation/nationale-klynger 

https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innovation/nationale-klynger
https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innovation/nationale-klynger
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Pointering af, at det er vigtigt at henvise til kontaktpersoner på AU, der kan kontaktes 
for flere oplysninger. Det kunne være en ide at lave case-materiale om, hvad AU-for-
skere får ud af samarbejdet med klyngerne. EogI følger op i 2022. 

TV forslog at inkorporere denne information i Forskningsstøtteenhedens nyhedsbreve. 
LRO orienterede om, at hun har talt med FSE om dette. De deler gerne information.  

4. Kort orientering om kommende møder  

Næste møde holdes tirsdag den 8. februar kl. 13.00 – 15.30, hvor Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen deltager. Dagsordenen vil desuden indeholde drøftelse af vi-
dendeling på tværs af AU og temaer for møder i 2022. Forslag til temaer for møder 
i 2022 kan sendes til bdh@au.dk 

 
 

 


