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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Som opfølgning på referatet fra sidste møde oplyste Birte Boelt følgende:






ST’s Erhvervsudvalg har nu publiceret den nye hjemmeside om
erhvervssamarbejde - http://scitech.au.dk/samarbejde/.
Peter har sendt beløb til oversigten over AGRO’s erhvervssamarbejde.
Carlsberg har inviteret Mogens Nicolaisen til at deltage i to arrangementer. Ved
første arrangement var der ingen oplagte samarbejdsmuligheder. Tilbagemelding
vedr. sidste arrangement udestår.
Strategikort er opdateret og behandles under punkt 3.

Herefter godkendtes referatet.
3. Gennemgang af strategikort for erhvervsudvalget
De nye opdaterede strategikort indgår nu i instituttets samlede strategi, og oversigten
over projekter er gennemgået for dobbeltgængere.
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Identificere relevante samarbejdspartnere
Det blev drøftet, hvorledes samarbejdet kan øges med bl.a. Novozymes og FMC.
F.eks. om forslaget om afholdelse af brainnovation-dag vedr. biologisk bekæmpelse
kan gennemføres inden for det næste halve år. Lise nævnte, at hun i forbindelse med
markvandring på AU Flakkebjerg havde drøftet muligheder for projekter vedr.
biologisk bekæmpelse med Novozymes. Det blev aftalt at tale videre om det efter
sommerferien. Med hensyn til FMC skønnede man, at de endnu er i en etableringsfase efter køb af Cheminova. Derfor blev det overordnet set vurderet, at det er for
tidligt at afholde en bredt spændende virksomhedsdag. Brainnovation-/virksomhedsdag tages op igen på næste møde.
Listen over virksomheder, hvor der kan være samarbejdsmuligheder for instituttet, er
blevet grupperet, og det blev diskuteret, hvordan listen bruges bedst muligt. Lars
fandt, at listen kan bruges til inspiration, når der arbejdes med nye projektideer/ansøgninger, hvor man ønsker at inddrage erhvervsvirksomheder. Samtidig
dokumenterer listen omfanget af instituttets erhvervssamarbejde. Birte vil i næste
indlæg fra Erhvervsudvalget i Biweekly fortælle om listen og at man kan kontakte
sektionens repræsentant i Erhvervsudvalget, hvis man ønsker at få kendskab til
mulige samarbejdsmuligheder inden for en bestemt kategori.
Styrke rollen som foretrukken samarbejdspartner
Under drøftelse af karriereudvikling for erhvervs-ph.d. blev der givet udtryk for, at
det er vigtigt, at det ved beskrivelse af erhvervs-ph.d.-projekter sikres, at erhvervsph.d.’erne efterfølgende er fuldt kvalificerede til at søge f.eks. en postdoc-stilling ved
AU. Det gælder både i forhold til publicering, men især i forhold til undervisning, da
der ikke er de samme krav til at undervise i et erhvervs-ph.d.-projekt. Samtidig er det
væsentligt, at erhvervsvirksomhederne får udbytte af og opbygget ekspertise gennem
ph.d.-projektet, hvor udbyttet for AU mere går i retning af, at vores knowhow
kommer ud at fungere i erhvervsvirksomhederne. Problemstillingen, herunder også
trivsel, tages også op i ph.d.-udvalget.
Status for og behov for semifield-anlæg og til dels også markforsøgsfaciliteter blev
drøftet. På Flakkebjerg er semifield-anlægget forholdsvis simpelt og utidssvarende.
Birte kontakter Mathias Neumann Andersen vedrørende semifield-anlæg i Foulum.
Innovations- og GUDP-projekter
Michael Kristensen har tidligere informeret om, at AGRO sidste år havde 11 erhvervsph.d.-projekter, som alle var kommet i stand via de studerende selv. Birte har ved et
indlæg på institutledelsesmøde fortalt om mulighederne for at øge rekruttering af
studerende og ph.d. Et forslag til at øge antallet af erhvervs-ph.d. kunne være at
udarbejde en liste eller et katalog over erhvervs-ph.d.-projekter med baggrund i de
projekter vi allerede har og formidle disse projektforslag videre i forbindelse med
undervisning. Det blev kommenteret, at formidling og kontakter vedr. erhvervs-
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ph.d.-projekter ofte foregår uden, at vi er direkte involveret. Forslaget overvejes til
næste møde og tages op igen.
Styrke synlighed
Birte bad alle se på ST erhvervshjemmeside (http://scitech.au.dk/samarbejde/) og
overveje, om der er punkter eller emner, hvor det kunne være en fordel for AGRO at
være mere synlig, f.eks. under faciliteter. Lise foreslog f.eks. en kategoriseret liste
over virksomheder, som vi allerede samarbejder med.
4. Arbejdsplan for det kommende år
Arbejdsplan for det kommende år tages op på næste møde.
5. Eventuelt
Næste møde afholdes den 22. november 2016.
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