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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
6. maj 2020  Virtuelt  

 
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 Lea Vad 
Brændgaard (LVB) 

Afbud  
Gæster  
Noter Lea Vad Brændgaard 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
  Til beslutning 
 1 Erhvervsudvalgets 2020-planer, herunder procesplan for er-

hvervsstrategi 
Konklusion  Erhvervsudvalget drøftede 2020-planer for erhvervsområdet og pro-

cesplan for erhvervsstrategi 2021-25. Erhvervsudvalget udtrykte til-
fredshed med 2020-planer og ønsker fokus på god forventningsaf-
stemning mellem virksomheder og forskere ift. videnspartnerskaber.  
Erhvervsudvalget gav deres anbefalinger til advisory board for stra-
tegiprocessen, som tages med i det videre arbejde med model for in-
volvering af eksterne stakeholdere.  

  Til drøftelse 
 2 Samarbejde med BII 
Konklusion  Erhvervsudvalget drøftede samarbejde med BII. Der skal være op-

mærksomhed på at trække aktiviteter til Aarhus, og at der bliver be-
hov for at drøfte de alternative karriereveje, som følger af initiativer 
som BII.  
 

 3 Kommunikation på erhvervsområdet 
Konklusion  Erhvervsudvalget drøftede kommunikation på erhvervsområdet, hvor 

der er fokus på at fortælle om AU’s mange cases på forskellige plat-
forme. Engelsksproget kommunikation for Erhverv og Innovation 
kan overvejes, og den nye kommunikationsansvarlige får til opgave 
at dele Erhverv og Innovations hovedbudskaber med kollegerne på 
fakulteter og centralt. 
 

 4 Gensidig orientering  
Konklusion  Erhvervsudvalget orienterede hinanden om aktuelle emner og beslut-

tede at bede Lars Ottesen, konstitueret institutleder på Ingeniørviden-
skab, indtræde i styregruppen for samarbejdet med Ringkøbing-
Skjern Kommune.  
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  Til meddelelse 
 5 DFiR rapport om international videnudveksling 
Konklusion  Erhvervsudvalget tog rapport om international videnudveksling til 

efterretning og drøftede bekymringen om, at det samlede danske 
landsskab falder bagud. Erhvervsudvalget drøftede forskellige mulig-
heder for at styrke synligheden af dansk FoU og samarbejdet med in-
ternationale virksomheder. 
 

 6 Erhvervsfremme 
Konklusion  Erhvervsudvalget tog følgende til efterretning 

• Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 30. 
marts 2020 

• Dagsorden til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 05. 
maj 2020 

Erhvervsudvalget opfordrede EogI til at forsøge at komme i tættere 
samarbejde og med flere konkrete projekter med Erhvervshus 
Midtjylland. 
 

 7 Noter fra erhvervsudvalgsmødet den 25. marts.2020 
Konklusion  Noterne fra mødet i erhvervsudvalget den 25. marts 2020 betragtes 

som taget til efterretning. 
 

 8 Eventuelt 
Konklusion  Intet til punktet. 

 
 


