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Referat
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Erhvervsudvalg
Til stede: SRK, TS, KVG, BBI, BS, JSKIB, JWC
Fraværende: KD

1.

Velkomst og kommisorium

2.

Dagsorden og referat (fremtidig forretningsgang for udvalget)

Dato: 30. april 2015
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Der laves dagsorden til hvert møde og beslutningsreferat for hvert møde.
3.

Fastlæggelse af 4 årlige møder
Forslag til datoer resten af året: 12/6, 14/9 og 3/11. JWC indkalder det i kalenderen.

4.

Hvad er erhverssamarbejde?
a. Forskningssamarbejde (projekt og kontrakt) – ja
b. Undervisningssamarbejde (udgående / indgående) – ja
a. Bachelor/ph.d./gæsteforelæsere fra virksomheder
b. Aftagerpanel
c. Besøg og oplæg på/fra virksomheder
c. Konsulentarbejde og spørgsmål – ja
a. Indtægtsdækket virksomhed
d. Spinn out / spinn off - ja
a. Skabe jobs
b. Blive anvendt i virksomheder / hæve vidensniveau (viden og udstyr)
Det blev foreslået at lave generelle retningslinjer for, hvordan man kan etablere spinn off virksomheder. Arbejdet skal foregå på institutniveau samt fakultetsniveau.
e. Patenter og licenser – ja
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a. Stigende kontaktflade.
f.

Jobsøgning og HR – måske
a. Generelt bruger VIP i forvejen deres netværk
b. Det blev vedtaget at forespørge fakultetet om værdien af de jobmesser AU afholder /deltager i for at få viden om dette.

g. ?
De endelige kriterier lægges fast af fakultetet. Ovenstående liste er vejledende og
rettes til, når fakultetets kriterier er på plads.
5.

Kortlægning
TTO sender oversigt over kemis aktiviteter (ansatte på kemi).
Det vi rapporterer fremover skal alignes med det, der måles på fra
TTO/fakultetet.
Det undersøges om fakultetet har oversigt over indtægtsdækket virksomhed (på
kemi).

6.

Målsætninger, strategier og årlig afrapportering til fakultetet
Mål:
Ifølge kommisoriet for erhvervsudvalgene på ST er det at øge samarbejde og dialog med erhvervslivet.
Strategi:
 At synliggøre spinn out / spinn off.
 Søge erfaringer med ”portal” som vindue til erhvervslivet (inspiration: diffraction.au.dk)
 Koble lokale og nationale samarbejder
 Have tydelig indgang på chem.au.dk
 Øge incitament til iværksætteri som karrierevej

Proces nu:
 Erhvervsudvalgets arbejde/mål/strategi præsenteres på VIP-møde 2/6.
 Drøftelser i fakultetets erhvervsudvalg
 Kontakt med TTO (dataindsamling og kortlægning)
 Økonomi
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Næste møde:
 Formulere en skarpere strategi

7.

Eventuelt

8.

Hvad hedder vi?
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