INNO-MT STYREGRUPPEMØDE
TID: Tirsdag den 16. juni kl. 10.00-12.00
STED: Clean, Vesterbrogade 1E, 4. sal, 1620 København V

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra styregruppemøde 29. april. (bilag 1)
Nyt fra sekretariatet, herunder justeret projektorganisation per 1. august 2015 (bilag 2), ansøgninger
til FI’s pulje til Spirende Nye Vækstområde og øvrige kommende aktiviteter (bilag 3)
Ny formand – næste skridt.
Snitflader og synergier mellem Inno-MT og Clean. (bilag 4)
Technology Demand. (bilag 5 og 6)
Evt.

Deltagere

Fra sekretariatet

Anders Tange, Purfil (AT)

Kasper Dam Mikkelsen, Clean

Henrik Hassing, Force Technology (HH)

Jonas Mortensen, Clean

Jeanette Agertved Madsen, EnviDan Water (JAM)

Hanne Pedersen, Clean

Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi (JJ)
Jørn Rasmussen, DHI (JR) - Formand

Afbud

Keld Johansen, Haldor Topsøe (KJ)

Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech

Mikael Poulsen, Teknologisk Institut (MP)

Jørgen Mølgaard Christensen, DGE Group A/S

Ole Morten Petersen, DAKOFA (OMP)

Søren Kerndrup, Aalborg Universitet (SK)

Preben Birr-Pedersen, Clean (PBP)
Theis Gadegaard, Krüger (TG)
Thomas Højlund Christensen, DTU (THC)

REFERAT
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
1.

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at governancestruktur gennemgås under punkt 5)
Snitflader og synergier mellem Inno-MT og Clean.

Ad 2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 29. april.
1.

Referatet fra styregruppemødet d. 29. april blev godkendt.
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Ad. 3. Nyt fra sekretariatet, herunder justeret projektorganisation per 1. august 2015, ansøgninger til FI’s
pulje til Spirende Nye Vækstområde og øvrige kommende aktiviteter
Vedr. justeret projektorganisation
1.

2.

3.

Netværksleder Kasper Dam Mikkelsen (KDM) oplyste styregruppen om, at KDM per 1. maj har fået ny
stilling i Clean og afløser Rosa Klitgaard Andersen (RKA) som afdelingsleder i Clean for Miljø og Smart
City. RKA er per 1. maj ansat som Enhedschef på jordområdet i Region Hovedstaden. Som følge af
KDMs nye ansvarsområder justeres projektorganisationen for Inno-MT, således at netværksledelsen
per 1. august overgår til Jonas Mortensen (JOM). JOM har været projektmedarbejder i Inno-MT siden
september 2013 og leder allerede i dag processen omkring bobleprojekter og de nye Technology
Demands. KDM fortsætter i projektet som projektmedarbejder - med ansvar for udvikling. Dels for at
sikre en god overlevering, dels i forventning om at bevillingen udvides som følge af det nuværende
udbud fra FI om spirende vækstområder.
Styregruppen diskuterede under punktet den aktuelle bemanding af projektorganisationen og disses
øvrige opgaver, samt hvorvidt valg af netværksleder og justering af projektorganisation er et
beslutnings- eller orienteringspunkt for styregruppen. Det blev påpeget af styregruppeformand Jørn
Rasmussen, at det ikke hører under styregruppens beføjelser at træffe beslutning om bemandingen af
projektorganisationen. Styregruppeformanden påpegede dog også samtidig, at justeringen tages til
efterretning, men at styregruppen hernæst forventer at Jonas Mortensen fastholdes som
netværksleder for at sikre kontinuitet
Der var enighed om, at det var vigtigt med synlighed omkring netværksleders øvrige opgaver uanset at
dette ikke var et beslutningspunkt for styregruppen og det blev anbefalet, at oversigten over
projektorganisationen fremover også bør indeholde en skønsmæssig procentuel fordeling, ligesom der
bør være klarhed over hvilke opgaver, som varetages af de enkelte projektmedarbejdere.

Vedr. ansøgninger til FI’s pulje til Spirende Vækstområder
1.

a.

b.

c.

KDM redegjorde herefter for de ansøgninger, som Inno-MT er involveret i i forbindelse med
Forsknings- og Innovationsstyrelsen tillægsbevilling omkring Spirende Vækstområder, hvor man
ønsker at styrke samarbejdet på tværs af innovationsnetværk, på tværs af værdikæder og på tværs af
brancher. Det er et krav fra FI, at kun sølv- og guldcertificerede netværk kan ansøge, og da Inno-MT er
guldcertificeret i kraft af sin placering hos Clean, har der været stor interesse fra de øvrige netværk for
at indgå i samarbejde med Inno-MT.
Inno-MT er involveret i følgende ansøgninger:
Grønt Forsvar og Beredskab (GFB).
Der ansøges om dette projekt i samarbejde med Innovationsnetværk for Produktion (Inno-Pro), som
er placeret hos CenSec og Innovationsnetværket Smart Energy.
Bæredygtig Hampproduktion i Danmark.
Der ansøges om dette projekt i samarbejde med Innovationsnetværket Livstil – Bolig & Beklædning og
lnbiom.
Cirkulær Økonomi HUB.
Der ansøges om dette projekt i samarbejde med Innovationsnetværket Livstil – Bolig & Beklædning
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d.

(Innonet Lifestyle), lnnovationsnetværket for Biomasse (Inbiom) og fødevaresektorens
Innovationsnetværk FoodNetwork.
ROKK - Ressourceoptimering i Kølekæden
Der ansøges om dette projekt i samarbejde med Transportens Innovationsnetværk,
Innovationsnetværket Smart Energy og Fødevaresektorens Innovationsnetværk.

Vedrørende øvrige kommende aktiviteter
1.

KDM præsenterede kort aktivitetsoversigten samt det nye årshjul i Excel, der giver mulighed for et
overblik over projektets samlede aktiviteter per halvår. Aktivitetsoversigten viser, at det meget er
sekretariatet selv, som har skabt aktivitet, men også at der for 3. halvår er spillet ind med en række
faglige events fra partnernes side, efter at sekretariatet har fulgt op på det faldende aktivitetsniveau.

Ad. 4. Ny formand – næste skridt
1.

Styregruppeformanden skitserede kort historikken i forbindelse med netværkets arbejde med at finde
en virksomhed, som ønsker at påtage sig formandskabet. Novozymes ønsker ikke at påtage sig
formandsstolen direkte og har for nuværende ikke tid til at indgå i styregruppen som
virksomhedsrepræsentant. JR spillede derfor bolden over til de 5 virksomheder, som er repræsenteret
i styregruppen, men det blev besluttet at udsætte denne diskussion til senere.

Ad. 5. Snitflader og synergier mellem Inno-MT og Clean
1.

2.

3.

4.

Styregruppeformanden redegjorde kort for baggrunden bag dette punkt, som blev bragt op under
eventuelt på sidste styregruppemøde d. 29. april. Grundet det efterfølgende årsmøde var det ikke
muligt at færdigdebattere punktet, og det blev derfor besluttet at afholde det aktuelle ekstraordinære
styregruppemøde.
JR forklarede, at han opfattede og huskede indlægget fra Jørn Jespersen (JJ) således, at det havde to
vinkler, hvor den ene drejede sig om grænsedragningen mellem netværket og Clean, mens den anden
drejede sig om netværkets fortsatte placering i Clean. JR opfordrede til at fokusere på førstnævnte og
hvorledes styregruppen sikrer at netværket har en stærk og selvstændig profil.
JJ var enig med JR og ønskede ikke at anfægte placeringen af netværket hos Clean. JJ forklarede, at
hans egentlige ærinde var at få lavet helt gennemsigtige og klare vedtægter, som klart beskriver,
hvilke organer som træffer hvilke beslutninger. Det var JJ’s og Dansk Miljøteknologis holdning, at
styregruppen burde have den egentlig ledelse, som træffer de væsentlige beslutninger og med
arbejdsgruppen som forbereder og sekretariatet som arbejder indenfor disse beslutninger. Det var
også Dansk Miljøteknologis holdning, at stemmeret burde ligge hos virksomhederne, og at
partnergruppen ikke burde have majoritet.
Der var enighed i styregruppen om, at det gav god mening at have en beskrevet governance-struktur,
som klargør rollefordelingen, men at kalde det forretningsorden, da vedtægter hører til i en forening.
Der var også enighed om, at governancestrukturen i store træk allerede findes beskrevet i ansøgning
og konsortieaftale, men mangler at blive trukket frem i et selvstædigt governance-dokument, som
klart beskriver styregruppens sammensætning og beslutningskompetence samt rollefordeling mellem
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5.

6.
7.
8.

styregruppe, arbejdsgruppe og sekretariat, ligesom dokumentet bør fastlægge frekvensen af
styregruppemøder.
Det blev diskuteret, hvorvidt alle aktiviteter, hvor der samarbejdes mellem Clean og Inno-MT, burde
godkendes i styregruppen. Generelt var holdningen, at det ville blive vanskeligt at få til at fungere i
praksis og der blev i stedet foreslået, at sekretariatet i tvivlstilfælde kunne kontakte
styregruppeformanden.
Det blev besluttet, at sekretariatet støttet af formand og næstformand udarbejder forretningsorden til
næste styregruppemøde i oktober.
Styregruppen anbefalede desuden at lave et samlet dokument som indeholder såvel årshjul som
forretningsorden og netværkets snitfalder til Clean.
Afslutningsvist spurgte styreformanden til, hvorvidt der var en virksomhedsrepræsentant, som
ønskede at påtage sig formandsskabet. Theis Gadegaard fra Krüger ville afvente den endelige
forretningsorden, men tilkendegav, at det så positivt ud efter den forudgående diskussion.

Ad. 6. Technology Demand
1.

2.

3.

4.

Netværksleder Kasper Dam Mikkelsen indledte punktet med at skitsere historikken omkring
Technology Demand (TD), hvor der på sidste styregruppemøde var blevet besluttet en gennemføre en
kommenterede runde per mail. Grundet de indkomne kommentarer havde styregruppeformand og
netværksleder i fællesskab besluttet at vende udkastet med styregruppen endnu en gang inden
offentliggørelsen d. 10. august.
Under punktet blev formålet med udbuddet diskuteret. Det blev anført, at udkastet skulle revideres
således, at det blev tydeligere, at initiativet både kan komme fra en udfordringsejer og fra
virksomhederne selv, så længe projektet inkluderer en udfordringsejer.
Det blev også diskuteret, hvorvidt kravet om 5 virksomheder burde sættes ned. Der blev besluttet, at
nedjustere antallet til 3 virksomheder. (OBS: siden nedjusteret til 2, jf. FI’s minimumskrav til
udviklingsmidler)
Det blev besluttet, at det reviderede Technology Demand udkast igen skulle sendes til styregruppen
med to dage til kommentering.

Ad. 7. Eventuelt
1.

Der var ingen bemærkninger under punktet eventuelt og styregruppeformanden sluttede af med at
takke for god ro og orden.
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