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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Referatet fra den 12/12 blev godkendt. OSN redegjorde for BBN´s rolle i udvalget 
fremover. Herudover blev det bemærket, at sagsgange og processer ikke altid er 
logiske ift. hvor de starter og hvornår de kommer til fakultet, udvalg og UL. 

2. Gensidig orientering
Der blev orienteret om følgende:
- Udbud af myndighedsopgaver på ST
- Proces med HE, RM og VIA om samarbejdsflader
- ST-proces med at kommercialisere forskningen inden for cleantech – der er 

fem nye virksomheder i pipeline
- Samarbejde med FOOD-KIC

Punkter vedr. erhvervssamarbejde

3. Erhvervsområdet og UFFE
Udvalget drøftede kort snitfladen og rollefordelingen ift. erhvervsudvalget. Ho-
vedansvaret ligger i erhvervsudvalget med henblik på at koordinere på tværs af 
fakulteterne og på tværs af forskning of uddannelse. De tværgående udvalg kan 
få delegeret opgaver, og selvfølgelig spille ind med forslag. 

4. Midler til erhvervsområdet 2018
Som opfølgning på mødet den 12/12 2017besluttede udvalget på baggrund af 
indspil fra fakulteterne udmøntning af midlerne: 
- 330.000 kr. til konference om sundhed/kultur målrettet erhvervspartnere
- 200.000 til SDG-konference
- 470.000 til den allerede planlagte tværgående case competition

Beslutning:
- Udvalget udmøntede 1 mio. kr. til erhvervsrettede aktiviteter

5. Region Midtjyllands kortlægning af forskningsstyrker med stort er-
hvervspotentiale
JW orienterede om opstartsmødet mellem AU/FER, RM og IRIS. Udvalget be-
sluttede at sikre den faglige forankring af projektet på AU ved at indsætte prode-

Møde den: 15/1 2018 kl. 15.00-17.00
Rektoratets mødelokale
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Madsen, Lise Wogensen Bach, Per Baltzer Overgaard, Brian Bech Nielsen (kl. 15-16)
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kanerne Søren Rud Keiding, Anne Marie Pahuus og Lise Wogensen Bach i styre-
gruppen. Styregruppen kan herudover trække på Per Baltzer Overgaard efter be-
hov. 

Vedr. processen blev det pointeret, at konsulenterne skal interviewe prodeka-
nerne frem for institutledere/centerledere. 

Beslutning:
- Prodekanerne er med i styregruppen og skal være interviewpersoner frem 

for institutledere

6. Erhvervs ph.d. ordningen
Folderen blev overordnet godkendt. Det blev bemærket, at eksemplerne valgt ud 
fra et smalt, teknisk fokus. FER laver desuden et notat, der beskriver, hvordan 
FER kan bidrage til indsatsen, bl.a. mhp. at koordinere de aktiviteter, som alle-
rede foregår. Næste skridt er yderligere dialog med René Damkjær fra innovati-
onsfonden. 

Beslutning:
- Folderen trykkes med nogle få ændringer og distribueres
- Udvalgets USM-midler finansierer trykkeudgifterne

7. Konferenceidé – ”Joint forces on Sustainable Development Goals”
Udvalget bakkede op om, at der arbejdes videre med forslaget om en fælles kon-
ference på tværs af fakulteterne med udgangspunkt i FN´s verdensmål. BBN op-
fordrede til, at fakulteterne undersøger, hvilke af målene, som forskerne kan og 
vil byde ind på løsninger til. Det blev også pointeret, at der efter en evt. konfe-
rence skal samles op ift. samarbejdepartnerne. Endeliug skjal der ske en koordi-
nering med andre aktiviteter/konferencer. 

Beslutning:
- ST arbejder videre med idéen, som senere forelægges erhvervsudvalget til 

beslutning

Punkter til drøftelse

8. Plan for UFFE-møderne i foråret 2018
Udvalget godketdte årshjulet med følgende tilføjelser:
- Datamanagement skal ind som tema på et møde
- FP9-høring skal på dagsordenen den 19/2
- Punkt om the Guild skal på
- Det interdisciplinære skal drøftes. Pt. har vi tre virkemidler/setups (centre, 

netværk og ST-centre)
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- Der blev spurgt ind til punktet omk donationer. Det handler om en status på 
aktiviteterne på BSS og på AUH

Der blev efterspurgt en skarpedere distinktion på dagsordenerne mellem punk-
ter, der er til orientering og punkter, der er til beslutning/drøftelse.  

Endelig blev der spurgt til dato for AUFF´s næste strategiseminar. Det bliver 
den 27-28/9 2018. 

Beslutning:
- Planen blev taget til efterretning med ovenstående bemærkninger

Punkter til orientering

9. Oversigt over initiativerne i regeringens strategi for forskning og in-
novation
Orienteringen blev taget til efterretning

10. Orientering om formulering af missions i ”the Guild”
Orienteringen blev taget til efterretning

11. Orientering om to rapporter fra UFM
Orienteringen blev taget til efterretning

12. Kommunikation fra mødet
Ingen drøftelse under punktet. 

13. Eventuelt
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