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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra styregruppemøde d. 12/12/2016
Theis Gadegaard bød velkommen til styregruppemødet, der blev indledt med en kort
bordrunde.
Der er kommet ny sagsbehandler hos forsknings- og innovationsstyrelsen (FI). Fremadrettet
ønskes der selvstændig afrapportering af bobleprojekter halvårligt inkl. aktiviteter og
resultatmål. Såfremt styregruppen har kommentarer eller inputs, som bør tilføjes til denne
dette afrapporteringsskema, og som ikke er inkluderet af FI på nuværende tidspunkt, så bedes
dette nævnes til Netværksleder Simon således han kan meddele dette videre til sagsbehandler
hos FI. Lige så snart afrapporteringsskemaerne kommer, så sendes disse til styregruppens
medlemmer.
FI har skærpet 2+2 reglen  øget fokus på 2 videnspartnere og 2 SMV’er i et bobleprojekt.
Der blev udtrykt ønske om en status på hvor langt de forskellige bobleprojekter er kommet.
Endvidere en oversigt/liste over bobleprojekter ift. fremdrift. Alle bobleprojekter skal
inkluderes, så vi kan danne overblik over status på bobleprojekter, der startede for fx 2 år
siden og høre hvor de står den dag i dag.
Simon gav en opdatering på arbejdet med Netsights; På nuværende tidspunkt er det ikke
lykkes at finde en passende forretningsmodel. Derudover er de ej heller sikker på at kunne
levere. Projektet ligger derfor i dvale indtil Netsights har videreudviklet deres nuværende
produkt.
Dagsorden blev godkendt.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. Nyt fra sekretariatet v/ netværksleder
a. Medlemstilgang:
i. Nye medlemmer
Inno-MT har haft en kraftig tilgang af nye medlemmer jf. 81 nye medlemmer i løbet af foråret.
På nuværende tidspunkt har Inno-MT 285 medlemmer. Simon nævnte resultmål inden for
nuværende periode til at være 300 medlemmer.
Der blev drøftet muligheder om at tage en snak omkring stærkere commitment fra medlemmer
af Inno-MT inde i en ny bevillingsperiode. Et punkt som bør drøftes på strategiseminariet i
december 2017. Erfaringer med fees og medlemspriser fra andre innovationsnetværk blev
bragt op.
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Endvidere ønskes der en styrkepositionsoversigt, der viser hvordan alle medlemmer er fordelt
på alle regioner.
Der blev udtrykt et ønske om at komme endnu tættere på Aalborg Universitet.
ii. Fokus på erhvervsfremme
Der blev udtrykt yderligere ønske om en oversigt samt konkret dialog med erhvervsfremmende
aktører. Netværksleder Simon vil udarbejde en oversigt over Væksthuse, Incubatorer og
regioner med det formål at udvikle synergier ift. projekter. Der bør sættes møder op med alle
regioner for at få kommunikeret hvad Inno-MT laver inkl. Innovationsnetværkets fokus på
områder inden for vand og jord.
Opfølgende telefonmøde mellem Simon, Bodil og Jørgen (BioRem) blev aftalt for afdække
hvilken rolle Inno-MT skal have i relation til videre dialog med bl.a. regionerne.
Sekretariatet laver en mødepakke ift. hvad det er vi skal kommunikere ud til regionerne.
Herefter kan styregruppen komme med feedback.
b. Folkemødet
Netværksleder Simon gav opsummering af aktiviteter på folkemødet herunde 2 afholdte
paneldebatter. Endvidere en god platform for kommunikation med GTS’erne. Formålet med
deltagelse på folkemødet er at udbrede kendskabet til Inno-MT. I den forbindelse bør der
fremadrettet koordineres med GTS sekretariatet for at forventningsafstemme omkring
deltagelse og indhold på folkemødet.
c. Årsmøde
i.
Program
Finder sted under High Tech Summit på DTU i Lyngby d. 20. september kl. 9-13.
Temaet: digitalisering.
Oplæg:
1. Thürmer Tools v/ Erick Thürmer – fra død til digital. Vedkommende har brugt GTS’erne
i sin rejse mod at blive mere digital.
2. FORCE Technology - IoT
3. TI – Big Data. TI er meget interesseret I samarbejde med SMV’er inden for
miljøteknologi.
ii.

Genopstilling i styregruppen
Jørgen Mølgaard Christensen, Biorem ønsker ej at genopstille såfremt vi kan finde en
anden. Gerne en SMV som arbejder inden for jord- og vandområderne.
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d. Kommende arrangementer
Netværksleder Simon præsenterede årshjulet.
Ole (DAKOFA) kom med input til et projekt sammen med Miljøstyrelsen omkring
internationalisering, der tager udgangspunkt i at hjælpe virksomheder med at se om der er
potentiale i at eksportere deres teknologi. Dette vil de gerne samarbejde med Inno-MT
omkring.
Bodil (TI Kemi) kom med input på en konference inden for cirkulær økonomi, hvor det kunne
være fint at få inviteret Inno-MT kredsen og ligeledes se på mulighederne for at have Inno-MT
med som medarrangør. Afholdes i Oktober.
e. Kommunikation af nyhedsbrev
Der blev opfordret til at deltagere på mødet vender tilbage med en kontaktperson, som
kommunikationsansvarlig hos CLEAN, kan skrive til ifm. relevante nyheder som skal inkluderes
i nyhedsbreve fremadrettet.
Endvidere blev der forslået at vi skal være bedre til at udnytte synergier ift. andre udsendelser
af nyhedsbreve. FX blev der drøftet TI’s nyhedsbrev omhandlende cirkulær økonomi, hvor det
godt kunne tænkes at dele denne information med Inno-MT da medlemmer kan have interesse
i selvsamme emne.
3. Forlængelse af 9. halvår
Nuværende bevillingsperiode er blevet forlænget med et halvt år. Herefter tages afgørelse
fra styrelsens side om innovationsnetværket skal fortsætte.
Eventuelle aktiviteter som vi skal have i denne forlængelsesperiode afhænger af om
innovationsnetværket fortsætter eller ej, men der blev især drøftet muligheden om at arbejde
videre på følgende:
i.
Matchmaking imellem SMV’er og Erhvervs Ph.d.er som vidensbroaktivitet.
ii.
Technology Demand Workshops i.e. kortlægning af efterspørgsel, hvorefter vi kan
matche behovet med SMV’er fra vores netværk.
iii.
Henvendelse til SMV’er i Inno-MT på baggrund af efterspørgsel af deres teknologi –
nationalt og internationalt.
Netværksleder Simon laver udkast på ansøgning til forlængelse af 9. halvår, hvorefter
styregruppen kan komme med input. Der kan søges om 1.9 mio. DKK.
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4. BSR ansøgninger
i.
Internationaliseringsansøgning: Overbygning på International Pitch Workshop afholdt
7/6 i samarbejde med klynger fra Belgien, Spanien, Norge og Finland.
ii.
Singapore: Ny ansøgning på baggrund af tidl. BSR ansøgning der har støttet konkret
projekt i Singapore, som har hjulpet flere Inno-MT medlemmer med at komme i dialog
med relevante interessenter.
iii.
Big Data Business Academy 2.0: Fokus på bearbejdning af store mængder af data.

5. Andre beslutningspunkter
DHI har valgt at lukke vandindustriområdet. I denne forbindelse stopper Gerard Heinicke.
Der bør komme en udmelding fra DHI om de vil fortsætte innovationenetværket eller ej.
Der blev opfordret til at netværksleder Simon sender orienteringsmail / styregruppenyhedsbrev
mellem møderne for at give styregruppen eventuelle opdateringer om nødvendige ting.
Henrik Hassing, FORCE, vil have en udfasende rolle i styregruppen op mod den nye
bevillingsperiode grundet større fokus på andre projektet i FORCE.
Hanne (CLEAN) gennemgik økonomi og budgetter for styregruppen. Der på nuværende tidspunkt
ca. en halv million i budgettet til det resten af den nuværende periode. Der mangler at blive
brugt midler på bobleprojekter.
Endvidere blev det nævnt at der ikke er tradition for at uddele midler i andre innovationsnetværk
ligesom der gøres i Inno-MT.

6. Næste møde og eventuelt
Næste møde afholdes i Odense hos FORCE’s lokaliteter mandag d. 11/12/2017. Der er tale om et
heldagsmøde på samme dag som afholdelse af tidl. nævnte strategiseminarie. Bodil (TI) kan
arrangere rundvisning for dem der er interesseret i robotteknologi.
Ingen punkter under eventuelt. Styregruppeformanden takkede alle for et godt møde.
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