Møde i Erhvervsudvalget – GEO
Tirsdag 24 Januar 2015, Kl 14:00 – 15:00
Fremmødte: Esben Auken (Formand), Lene Kjeldsteen, Ole R. Clausen, Thomas Ulrich, Thomas Nielsen,
TEMA: Alumnedag 2017 – 10 Marts 2017 – 12 ‐ 17
Lige nu 254 medlemmer i Alumne‐gruppen på LinkedIn og det vokser stille og roligt.
Deadline for tilmelding (via AU Webshop) ;mandag 6 Marts – ansvarlig LENE
PRORGAM
12.00 Velkomst
12.10 Frokost og netværk ‐ ansvarlig LENE (frokost)
13.00 Foredrag (40 min for 2 inkl spørgsmål – 15+5 & 15+5):
Fokus på de to Innovationsfondsbevillinger til GEO
‐ Geotermisk energi – ansvarlig OLE
Intern: Niels Balling
Extern: Rådgiver fra varmeværk som arbejder med geotermisk energi (Sønderborg el Thisted)
‐ Overfladenære resourcer (= vand) – ansvarlig ESBEN
Intern: Troels
Extern: Irene fra SEGES
‐ Vulkaner, klima og katastrofer – ansvarlig THOMAS U
Intern: Christian Tegner
Extern: Felix Riede
15.00 Fadøl og cafesnak efter interesse – ansvarlig Thomas N (fadøl ‐ Humleland) & Lene (snacks)
‐ Hydro/hydrogeofysik
‐ Geokemi/petrologi
‐ Seismik/strukturgeologi
‐ Geotermisk energi
‐ Klima
17.00 Farvel og tak for denne gang
EVT:
Mødet afsluttedes med en – kort – diskussion af mulighede for at søge fakultetet (ST erhvervsudvalg)
om midler til en studierejse til München (som er et af de mest innovative områder i Europa) for GEO
erhvervsudvalg?
ACTION: Thomas N tager kontakt til Vækstrådgiveren på Innovationscenteret i München og spørger
om de kan være behjælpelige med at identificere grupper det kunne være interessant at besøge og
kontakter ST Erhvervsudvalg og hører om det er muligt at søge om midler til en tur.
STATUS: Vækstrådgiveren i München ‐ Emilie Sidsel Normann <eminor@um.dk> ‐ er kontaktet og hun
vil meget gerne hjælpe med at skabe kontakt til relevante institutioner og strikke et program sammen
& Andreas på ST er kontaktet for at finde ud af om vi kan få støtte til en tur.
/Thomas

