Erhvervsudvalgsmøde, Geoscience, fredag 5 Maj kl 14-15
REFERAT
Fremmødte: Esben Auken (Formand), Lene Kjeldsteen, Thomas Ulrich, Thomas Nielsen
Afbud: Ole R. Clausen

1) Ansøgning til ST Erhvervsudvalg
a) En ny "Innovationscafé"?

Sidste års Innovationscafé var en stor succes – HGG er ved at udvikle et
Innovationsfondsansøgning med Ejlskov – Cleaning up the Earth. Samarbejdet blev initieret til
Innovationscafeen. Vi vil gerne forsøge at starte dagen med et oplæg om innovation og
innovationsprocesser – f.eks. fra INCUPA / CapNOVA / iNANO.
ACTION: Vi vil søge om 20 000 kr (som i 2016).

ACTION: Vi forsøger at få iNANO manden (@ESBEN – et navn) til at komme til en FASTVIP frokost efter sommerferien for at fortælle om deres PhD kurser i Innovation og
hvordan det er relevant for GEO-PhD Studerende (og VIPere).
b) Tur til innovationsmiljøerne for udvalget til München-området (som vi talte om tidligere)?

Nej – vi har ikke tiden. Vi vil dog forsøge – selv – at organisere et besøg til Aalborg Universitet
og høre om deres tilgang til samarbejdet med det private erhvervsliv.

ACTION: Alle medlemmer af udvalget skal forsøge at finde en god indgang til Aalborg
Universitets erhvervssamarbejdsudvalg.
c) Geoscience Karrierearrangement - J-dag for Job-dag

Vi vil søge om sandwich til deltagerne. DGF sponsorerer fadøl.
ACTION: Vi søger om 5 000 kr til Geoscience Karrieredag.

ACTION: Thomas laver første udkast til én samlet ansøgning.
2) Kortlægning af ”eksterne relationer”
Kun 11 har meldt tilbage (Bent, Thomas U, Marit-Solveig, John, Gulnur, Søren, Jan, Christoffer,
Kathrine) og de har meldt meget forskelligt tilbage, så det kan ikke rigtig sammenlignes. Vi
har måske ikke været helt skarpe nok i vores definition på hvad vi ville have fra VIP’erne.
Vi vil bede Thomas Lund (ST Økonomi) om at lave et træk:

GEO-VIP | Projektnavn | Bevillingsgiver | Fra – Til | Total budget | evt andre (aktive projekter
per 1/5 – 2017). Når vi har den liste, så kan vi gå tilbage til VIP’erne og bede dem kommentere
på de samarbejder vi har identificeret.
3) Evt.

INDGANGE TIL AAU
LENE: Har I set at AAU har et matchmaking sekretariat: http://www.match.aau.dk/om-aaumatchmaking/matchmaking-sekretariatet/

THOMAS: Erhvervssamarbejde på School of Engineering and Science:
http://www.ses.aau.dk/samarbejde/erhvervssamarbejde/
Innovation og Forskningsstøtte: http://www.innovation.aau.dk/

Erhvervsudvalgsmøde, Geoscience, fredag 5 Maj kl 14-15
DAGSORDEN
1) Ansøgning til ST Erhvervsudvalg
a) En ny "Innovationscafé"?

b) Tur til innovationsmiljøerne for udvalget til München-området (som vi
talte om tidligere)?
c) Geoscience Karrierearrangement - J-dag for Job-dag

ST’s Erhvervsudvalg har mulighed for at give støtte til erhvervsrettede arrangementer, der kan
afholdes i 2017. Erhvervsudvalget har besluttet at prioritere de samme tre spor som tidligere:
•

Understøttelse af lokale innovationsmiljøer

•

Brainnovation Day

•

Andre erhvervsrettede arrangementer

Aktiviteterne finansieres af Universitetets Strategiske Midler og Aarhus Universitets Forskningsfond.
Der er i alt 0,9 mkr. til rådighed i 2017.
Ansøgere bør overveje at inddrage de relevante forskningsmiljøer i Brainnovation og andre
innovationsarrangementer og såfremt det er relevant også fra de andre fakulteter.
Ansøgning med kort beskrivelse af formål og påtænkt aktivitet sendes senest 17. maj 2017 på
vedhæftede ansøgningsskema til jorgenb.jespersen@au.dk
Formandskabet for ST Erhvervsudvalg (Søren Rud Keiding og Kurt Nielsen) vil i samarbejde med
erhvervsudvalget vurdere ansøgningerne. Vi forventer at kunne give besked ca. 1. juni.

2) Kortlægning af ”eksterne relationer”
Søren Bom har - igen - spurgt Thomas Ulrich om en liste med samarbejdskontakter for VIPs.
Søren mener, at det er måske værd, at TN aftaler 15-30min med hver VIP og snakker om det
og dermed få en liste bygget op?

3) Evt.
/Thomas

Geoscience Karrierearrangement - J-dag for Jobdag 3/11 2017
Program

Forplejning

Behov for udstyr, møbler m.m.

(sandwich +
karafler m. vand
fra hanen)

•

Bord til sandwich, karafler og glas,
cafeborde + duge

•

Posterboards /skillevægge el lign.
antal ?)

1 sodavand/øl
pr. person +
chips

•

Skåle til chips

Kl. 12.15 – Velkomst v. institut el.
viseinstitutleder Jan Piotrowski
Kl. 12.20 – oplæg 1 Is/klima
Kl. 12.40 – oplæg 2 Vand/miljø
Kl. 13.00 – oplæg 3 -Energi
Kl. 13.20 – frokost

Kl. 13.45 – oplæg 4 Deep earth
Kl. 14.05 – oplæg 5 Gymnasielærer
Kl. 14.25 – oplæg 6 Opbygning af CV
Kl. 14.45 – Networking

Kl. 16:00 – Vi fortsætter vores
networking i fredagsbaren

