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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
Onsdag den 5. au-
gust 2020 
 

08.30-10.00 Frandsensalen 7 

 
Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lone Ryg 

Olsen (LRO), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Niel-
sen (EHN), Kristian Pedersen (KP) og Johnny Laursen (JL)  
Sekretariat: Sys Christina Vestergaard (SCV), Kirsten Jensen (KJ) og Bettina 
Dencker Hansen (BDH) 

Afbud LBN (ferie) 
Gæster Pkt. 1 Jette Hammer (EogI) 
Noter Bettina Dencker Hansen (BDH) 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
 0 BBN indledte mødet med at redegøre for den aktuelle Corona situa-

tion. Drøftelsen fortsættes på det kommende beredskabsmøde. 
 

  Til beslutning 
 1 Alumnestrategi og kommissorium for tværgående alumnear-

bejdsgruppe 
 

Konklusion  Erhvervsudvalget godkendte: 
- Igangsættelse af en ny indsats for et fælles koordineret alum-

nearbejde jvf. oplæg om alumnestrategi for AU. Erhvervsud-
valget havde en række forslag, der vil blive implementeret i 
strategien. 

- Etablering af et fælles minimumsniveau for kontakt med og 
tilbud til alumner  

- Oprettelse af et tværgående alumnebånd med repræsentanter 
fra alle fakulteter til sikring af fælles faglig udvikling og koor-
dinering af initiativer på fælles-, fakultets- og institut-/afde-
lingsniveau. 

- Den tværfakultære arbejdsgruppe tilretter strategien efter Er-
hvervsudvalgets input. Erhvervsudvalget orienteres om den 
endelige strategi og plan for igangsættelse på erhvervsud-
valgsmødet i oktober. 

- EogI er ansvarlig for finansiering af de centrale indsatser.  
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  Til drøftelse 
 2 Ansøgning til Villum-fonden fra Innotech-arbejdsgruppen 

(LUKKET) 
 

Konklusion  Punktet blev udsat til erhvervsudvalgsmødet den 9. september.  
 

   
 3 Status på erhvervsstrategi 

 
Konklusion  Punktet blev udsat til erhvervsudvalgsmødet den 9. september. 

 

 4 Gensidig orientering 
Konklusion   

Erhvervsudvalget orienterede hinanden om aktuelle emner. 
LRO orientrede om AU’s mulighed for via Innovationspolitisk Udvalg 
(IPU) at komme med forslag til opfølgning på ViV-rapporten (evalue-
ring af det danske innovationssystem). Udkast til svar sendes til evt. 
kommentering via den administrative koordinationsgruppe. 
 

  Til meddelelse 
 5 Udkast til aftale med Region Midtjylland 

 
Konklusion  Erhvervsudvalget tog udkast til aftale med Region Midtjylland til ef-

terretning.   
 

 6 Historik og status på AU Challenge 
 

Konklusion  Erhvervsudvalget tog status på AU Challenge 2020 til efterretning 
 

   
 8 Noter fra erhvervsudvalgsmødet den 1. juli 2020 
Konklusion  Noterne fra mødet i erhvervsudvalget den 1. juli 2020 betragtes som 

taget til efterretning. 
 

 5 Eventuelt 
Noter   
Konklusion  Erhvervsudvalget drøftede udvalgets konstruktion fremadrettet. Der 

bliver etableret et nyt erhvervsudvalg på linje med UFU og UFFE med 
repræsentanter fra fakulteter på strategisk niveau og med høj beslut-
ningskompetence. LRO er formand for udvalget. Udvalget arbejder 
med samme områder som det nuværende udvalg, dog bringes emner 
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med stor økonomisk, praktisk eller politisk betydning op i universi-
tetsledelsen af Erhvervsdirektøren. 
Det nuværende kommissorium for erhvervsudvalget skal tilrettes. Det 
nye erhvervsudvalg forventes at være på plads til oktober. Emnet 
drøftes på møde i  nuværende erhvervsudvalg den 9. september. 

 


