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Dato Klokkeslæt Sted 
Tirsdag den 9. august 2022 
 

13.00-15.00 Bygning 1431, lokale 303 
(Kippen) 

 
Faste deltagere Kurt Nielsen (KNI) Tech, Niels Mejlgaard (NM) BSS, Unni From (UF) Arts, 

Thomas G. Jensen (TGJ) HE og Jørgen Brøchner Jespersen (JBJ) konst. NAT. 
Fra EogI: Lone Ryg Olsen (LRO) (formand), Kirsten Jensen (KJ) og som sekre-
tariat Lea Vad Olesen (LVO) 

Afbud  UF. Input fra Arts blev sendt inden mødet, men nåede desværre ikke at 
komme med i udvalgets behandling. Der var dog generelt god overensstem-
melse mellem input fra Arts og holdning i udvalget. 
LVO, i stedet indtrådte Lisbeth Halmø Nørholm (LHN, EogI) som referent 

Gæster Pkt. 1 Emma Clement (EC, RM), pkt. 3 Jette Hammer (JH, EogI) 
 

Noter LHN 
 

 Nr. Dagsordenspunkt 
  Til drøftelse 
 1 Health Innovation Aarhus – Branding af en styrkeposition og 

etablering af et økosystem 
Site: www.hia.dk 

 
Konklusion  Erhvervsudvalget takkede for oplægget og tog det til efterretning. 

  
  Til beslutning 
 2 Plan for AU’s interne erhvervsnetværk fremadrettet  

 
Konklusion  Erhvervsudvalget drøftede og tog status for erhvervsnetværksmødet 

til efterretning, og besluttede plan for erhvervsnetværket fremadret-
tet, hvorefter erhvervsnetværksmøderne fremadrettet tematiseres, 
gerne i samarbejde med klyngerne, for at gøre møder mere attraktive 
for VIP’er.  

  Til drøftelse 
 3 Status på karrieresamarbejder 

 
Konklusion  Erhvervsudvalget tog status på delmål ”dimittender skaber værdi” til 

efterretning.  
 4 Afdækning af behov og modeller for lån eller leje af laborato-

rier ifm. spinout eller afprøvning af videnskabelige idéer 
 

Konklusion  Erhvervsudvalget besluttede, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra fakulteterne samt TTO og EogI, der kan afdække 
nuværende modeller samt behovet for fælles retningslinjer for stude-
rendes og ansattes adgang til universitetets laboratoriefaciliteter og 
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kontorpladser ifm. tidlig iværksætteri og som spinouts/start-ups. Ar-
bejdsgruppen nedsættes af Jørgen Brøchner Jespersen.  

  Til drøftelse 

 5 Udkast til program for EU’s studietur til Finland 
 

Konklusion  Erhvervsudvalget drøftede udkast til program for studieturen til Fin-
land den 16.-18. november 2022. Studieturen aflyses for Erhvervsud-
valget og afholdes i stedet i regi af EogI. Der vil blive planlagt et 24-
timers arrangement for Erhvervsudvalget i forsommeren 2023.  

 6 AU Launch 
 

Konklusion  Erhvervsudvalget drøftede og tog plan for implementering af AU 
Launch programmet til efterretning. 

 7 Gensidig Orientering og kommende møder 
 

Konklusion  Erhvervsudvalget orienterede hinanden om aktuelle emner.  
 

  Til meddelelse 
 

 8 Store virksomheder - halvårlig status 
 

Konklusion  Erhvervsudvalget tog status på store virksomheder til efterretning  
 

 9 Innovationspris ifm årsfest 2023 
Konklusion  Erhvervsudvalget tog orientering om og proces for Innovationspris 

2023 til efterretning. 
 

 10 Status på impactundersøgelse 
 

Konklusion  Erhvervsudvalget tog status for impactundersøgelsen til efterretning. 
 11 ”Handleplan for ligestilling 2020-22”: Årlig opfølgning 2021 

 
Konklusion  Erhvervsudvalget tog den årlige opfølgning på ”Handleplan for lige-

stilling 2020-22” til efterretning. 
 8 Noter fra erhvervsudvalgsmødet den 7. juni 2022 

 
Konklusion  Erhvervsudvalget tog noterne fra erhvervsudvalgsmødet den 7. juni 

2022 til efterretning.  
 

 9 Eventuelt 
 

Konklusion  Intet il punktet. 
 


