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Erhvervsudvalgsmøde 

 

Til stede: Kim Daasbjerg, Birgit Schiøtt, Morten Foss, Jørgen Skibsted, Ja-

cob Ramsay, Marie Louise Conradsen, Yvonne Eskildsen-Helmond, Jeppe 

Dehli, Jørgen Kjems 

 

Fraværende: Rikke Meyer, Kurt Gothelf, Bo Brummerstedt, Troels Skryds-

trup, Trolle Linderoth 

Referat 

1. Brainnovation 2017 

2. Entrepreneurship 

3. Open Science 

4. CAPNOVA 

5. Evt. 

 

1. Brainnovation 2017 

Det foreslås, at datoen sættes til lige efter semesterafslutning, evt. 11. eller 12. decem-

ber 

Forslag til tema: Functional Coatings 

Uorganisk om formiddagen, bio/organisk om eftermiddagen 

Uorganisk del: 

Som speakers Vestas og Bollerup-Jensen, firma der laver coatings til cement 

Akademisk speaker: Bo Brummerstedt Iversen 

Maskinparken: SPM o. lign. 

 

Organisk del: 

En række virksomheder blev nævnt, herunder Cook Medical,  Elos Medtech, Colo-

plast, Novo og Biomodics. 

 

Det foreslås at lave en posterpræsentation, hvor posters meldes ind fra grupperne og 

endvidere præsenteres (~2 min. pr person med 1 slide) 

 

Underudvalget fortsætter arbejdet med Brainnovation Day. 

 

2. Entrepreneurship 

Morten Foss fortalte om arrangementet Design Thinking for Scientists, der slutter af 

med et diplom. Det er kommet godt i gang – 46 deltagere, mest fra iNANO, men også 
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Fysik/Kemi. Skal i fremtiden gerne nå ud til flere institutter og delvist integreres i un-

dervisningen. Flere konkrete muligheder for yderligere at integrere Entrepreneurship 

i undervisningen overvejes pt. 

 

3. Open Science 

Enorm tilslutning med mange nye virksomheder, universitetspartnere samt investe-

ringsfonde siden sidst. En udfordring er i øjeblikket at få opbygget en infrastruktur, 

der kan bære de mange deltagere. En ansøgning til Industriens Fond om en projekt-

manager er blevet positivt modtaget. Ligeledes er kontakt til Innovationsfonden med 

henblik på at skaffe midler til ph.d. studerende og postdocs blevet etableret. 

Ny hjemmeside er under etablering. 

 

4. CAPNOVA 

Fra CAPNOVA mødte 3 personer op: 

Otto Hausgaard, investeringsmanager, medtech, biotech, IT og digital health. 

Flemming Würtz, investeringsmanager, food, cleantech, energy og industriel innova-

tion. 

Lars Stigel, direktør i CAPNOVA. 

 

AUFF er med i ejerkredsen af CAPNOVA, der har til opgave at sætte videnstunge 

virksomheder i gang ved at investere med en kombination af statslige og egne midler. 

På et år bliver 200 selskaber til 20, der investeres i. 100 % tid skal dedikeres fra hol-

det, der er med. CAPNOVA går ind på et tidligt tidspunkt, hvor der er for stor risiko 

for private investorer, men vil ellers gerne have sådanne med så tidligt som muligt. 

Der skal være stærk synergi mellem forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Tilbyder lånekapital mod til gengæld at få en ejerandel på 20-40 % af virksomheden. 

Op til 4.2 mio. DKK kan investeres i første runde + 2.5 mio DKK over tid. Målet er at 

komme ud af selskabet på det rigtige tidspunkt, dvs. typisk når virksomhederne kan 

tiltrække kapital fra andre investorer. 

 

CAPNOVA vil gerne være en del af Open Entrepreneurship og Open Science. Ligele-

des vil de gerne bidrage til entrepreneurship kurset. 

 

5. Evt. 

Open Entrepreneurship, projekt fra Industriens Fond, skal identificere match mellem 

forskere og entreprenører, samt se idéerne tidligt. Der kommer til at sidde en person 

på iNANO/Biomedicin. 


