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Referat af BioValue bestyrelsesmøde torsdag den 1. juni kl. 13-15.
Hos Haldor Topsøe A/S, Nymøllevej 55, DK-2800 Kgs. Lyngby
Deltagere: Erik Bisgaard Madsen (KU), Marianne Thellersen (DTU), Mette Lübeck (AAU), Erik Steen
Kristensen (AU), Henrik Bisgård-Frantzen (Novozymes), Hans Aae (DLG), Kjell Lundén-Pettersson (Arla),
Jan K. Schjørring (Bevillingshaver + KCL Biomasse), Jane Lindedam (Manager), Jens Elbæk (Observatør,
SEGES), Niels Langvad (Observatør, Innovationsfonden), Anne Meyer (Observatør, KCL Separation),
Mikael Poulsen (Teknologisk Institut) deltog via Skype
Afbud: Dorthe Lybye (Rockwool), Ib Johannsen (Observatør, KCL Konversion)

1) Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater
Nærværende dagsorden blev godkendt og referatet fra 16.03.2017 blev underskrevet.
2) Konstituering af formandskab 2017-2018
Bestyrelsen konstituerede sig enstemmigt med Kristian Eriknauer in absentia (Arla Foods) som formand og
EBM som næstformand for det tilbageværende år. Bestyrelsen takkede KLP for sin konstruktive indsats
gennem de sidste fire år og glædede sig over det frugtbare samarbejde med Arla.
3) Indspil til Innovationfonden om Grand Solutions tema ”Biorefining Technologies”
Bestyrelsen drøftede BioValues indspil set i lyset af Innovationsfondens investeringsstrategi for
Bioressourcer 2017-2019. Indspillet ønskedes ændret som følger:
 Strukturen ændres så impact beskrives først.
 Fødekæden af videns-generering som base for teknologiudvikling og konkrete produkter skal
tydeliggøres og illustreres.
 Terminologi og overskrifter fra investeringsstrategien skal i højere grad anvendes.
 Der skal indgå mere konkrete eksempler på hvad BioValue har skabt for investeringen: understreg
værdien af tværfaglige samarbejder, vis mere økonomi på forretningspotentialet, vis opdyrkning af
investeringsområder ved hjælp af ansættelse af PhD’er i virksomhederne.
 Tydeliggør henvisninger til IFD strategien, og relevante koblinger til potentielle anbefalinger fra advisory
board for cirkulær økonomi, H2020 SC2, og Forsk2025-udkast.
JL og KCLs skal revidere indspillet og sende til bestyrelsen i løbet af weekenden. Bestyrelsen skal indlevere
kommentarer inden tirsdag morgen, hvor JL/formandsskabet skal sende en beta-version til Peter Hønggård
og Flemming Besenbacher forud for offentliggørelsen af Advisory Board for cirkulær økonomis anbefalinger.
4) Årsmøde 2017
JL fremlagde foreløbigt program for Årsmødet 2017. Bestyrelsen besluttede at ”key-messages og top
stories” bør være åbent for offentligheden og interessenter bør inviteres bredt (presse, Region MidtJylland,
virksomheder etc.). Det blev foreslået at præsentere bestyrelsens strategi (pkt. 3) og lægge op til call i januar
2018, samt at få IFD til at præsentere deres Bioressource investeringsstrategi.

5) Opfølgning på Innovationsprojekter og puljen
JL informerede bestyrelsen om de 9 ongoing innovationsprojekter med underskrevne kontrakter. Der
kommer kontraktaftale på yderligere ét projekt, når en IP-aftale mellem partnerne falder på plads. LiqTech er
eneste projekt der slutter i 2017, resten slutter først tæt på BioValues afslutning. Bestyrelsen besluttede at
de resterende midler i innovationspuljen bør anvendes til at lave en særlig indsats for involvering af SMV’er i
afslutningskonferencen og formidling af innovationsresultater.

6) Orientering om platformens drift
JL gennemgik projekternes status og fremhævede et nyt patent taget hjem af Haldor Topsøe og AU, god
videnskabelig publikationsrate og seneste offentlige formidling i Ingeniøren og FiB. SeSE-platformen er
kommet langt med modellerne til besvarelse af bæredygtighed og socioøkonomiske effekter af grøn
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biomasse-raffinering, og vil over sommeren indkalde virksomhedspartnere til resultat-diskussioner og
workshop for at få præcise spørgsmål industrien ønsker svar på.
7) Eksternt oplæg
Bestyrelsen modtog oplæg fra SUBLEEM projektet - generisk pilotanlæg til bioraffinering - ved Anne
Christine Steenkjær Hastrup,Teknologisk Institut. Slides er vedhæftet referatet.
8) Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 11. september kl. 18-20 efter årsmødet hos Arla Foods, Viby
Jylland.

Referent: JL
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