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Deltagere: Esben Auken, Ole Rønø Clausen, Thomas Ulrich 

 

Opstartsmøde  

 
-Tiltag på baggrund af det første møde i erhvervsudvalget: 
 
Kortlægger hvilke virksomheder de enkelte forskere samarbejder med. 
Vi laver et spørgeskema 
Størrelse på virksomheden - SME, LE 
Hvor mange år har samarbejdet varet 
Er samarbejdet fortløbende - gentagende gange 
Virksomhedens navn 
Hovedkontaktperson 
Økonomisk bidrag fra virksomhed - in-kind, <100 kkr, 100 - 500, 500 - 10000, <1 
mill 
Er projektet en del af et konsortie eller er det 1:1 
Hvis konsortium, hvor kommer hoved finansieringen fra 
Er der studenter involveret 
Kommentar: <Gode erfaring, problemer, muligheder> 
 
Brainstorm omkring nye tiltag: 
 
Udvalget vil lave et seminar program hvor de få folk fra industrien til at komme 
ind og holde foredrag. 
 
Udvalget vil også have foredrag fra industriens folk - dette er i undervisningen. 
 
Bedre hjemmeside. 
 
Åbent hus arrangement hvor vi inviterer industrifolk. Vi laver grupper om efter-
middagen, hvor vi vil diskutere emner som industrien melder ind. 
Omfang - halv dag - hel dag - weekend. 
Har IG email lister? Lene er i gang med at indsamle email adresser. 
Vi skal spørge Lene om hvad hun er i gang med mht. adresser og kontakter. 
Der kunne være 3 - 4 foredrag fra forskning of industri. Derefter rundbordssam-
taler inden for en række af IG ekspertiser. 
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Formålet med foredrag er at præsentere hvad IG kan og hvad vores muligheder 
er. IG skal præsenteres sig så man udefra kan se potentialet for samarbejder. In-
dustriforedragene er for at give IG inspiration af de problemstillinger man har i 
industrien. Udfordringer og problemer som vi potentielt kan agere på. 
Formålet med rundbordssamtaler er at give en direkte kontakt imellem GS for-
skere og industrien og derved få inspiration og forståelse for problemstillinger. 
Alle IG forskere skal være tilstede på dagen. 
Emner til foredrag: 

• Vand 
• Endogen 
• Energi 

Emner til rundbordssamtaler: 
• Som ovenfor plus flere - vi skal forhøre os hos fakultet 

Forslag til dato: 26. oktober, 2015 
Der skal allokeres ressourcer til det praktiske arrangement samt god forplejning 
Fermlægges for ledelsesforum - næste møde. EA beder om at få det sat på dags-
ordenen. 
 
Aftagerpanel, forslag til medlemmer: 

• GEUS 
• Mærsk 
• Mineral - Anders Li 
• Forvaltning - kommune 
• Forskning 
• Der mangler rådgiver indenfor vandområdet, måske og Naturstyrelsen 

 
Andet: 
Der er møde i ST's erhvervsudvalg d. 18 juni. Det kan hverken EA eller TU - ORC 
må tage derop så vi ved hvad de siger. 
Næste møde efter institutledelsesmøde d. 1 juni. 
TU følger op med Lene hvad hun er ved lave ang. adresser. 


