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Klyngesamarbejde for SME virksomheder 
Fra underleverandør til strategisk partner! 

Hvorfor og hvordan? 
Hvad kan du opnå og hvad kræverÊdet af dig? 

 

Virksomhedsnetværket DefendÊ-ÊDanishÊLandÊMobileÊSystems— inviterer dig til en tema-dag. 
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder,  
og får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden 

Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper. 
Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, der også styrker den enkelte virksomhed. 
Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde med Aalborg Universitet.? 
 

Få svarene på temadagen. 

TEMA-DAG                                                                      
Forsvarsindustrien 

 

ProgramÊÊ

13.00 – 13.10  Velkomst - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion 

13.10 – 13.35  Introduktion - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion  
I hvilke sammenhænge kan det være aktuelt at arbejde i klynger.  
Hvad kræves der af en virksomhed og universitet for at opnå den ønskede fælles succes. 

13.35 – 13.55  Erfaringer fra et konkret kommercielt samarbejde i Defend-netværket 
Hvilke forudsætninger gælder for at en klynge af virksomheder kan samarbejde gennem et  
fuldt kommercielt udviklingsforløb. 
Hvilke krav stilles der til den enkelte virksomhed i netværket/klyngen 

13.55 – 14.30     Pause – kaffe, kage og forfriskninger 

14.30 – 15.00  Set fra virksomhedsside v/Ib Gosmer, Necas 
IB Gosmer vil dele sin viden om, hvordan han på centrale område har udviklet virksomheden  
Necas til at være en videnspartner for kunden. IB Gosmer har i mange år arbejdet med strategisk 
forretningsudvikling og deltaget i klyngenetværk med henblik på virksomheds- og forretnings-
udvikling, som har haft stor strategisk betydning for Necas. 

15.00 – 15.30  CenSec samt Innovationsnetværk for Produktion v/Klaus Bolving, CenSec 
Præsentation af det nye innovationsnetværk, herunder hvordan mindre virksomheder kan bruge  
det til at fremme virksomhedens udvikling. 

15.30 – 16.00  Operativt, fleksibelt samarbejde. Det juridiske aspekt, v/Frans Skovholm, DAHL, advokatfirma 
Ê Ê    der vil belyse juridiske problemstillinger man skal være opmærksom på, når man indgår samar-   
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊbejdsaftaler, herunder se på hvordan man skaber et godt juridisk fundament for en god aftaleÊ

16.00 – 16.45  Paneldebat med nordjyske politikere 
Êmed udgangspunkt i virksomhedernes muligheder og vilkår for at deltage i klyngesamarbejde,   Ê
Êhvad virksomhederne lågger vågt på i klyngesamarbejder, og hvilke former for relationer og 
samarbejder med offentlige erhvervsfremmeaktører, der virker?  

  ÊÊÊÊ

16.45              Afrunding 

 
 

  

Mandag den 26. maj 2014 kl. 13-16.45 

Klyngesamarbejde for SME virksomheder 
Fra underleverandør til strategisk partner! 

Hvorfor og hvordan? 
Hvad kan du opnå og hvad kræverÊdet af dig? 

 

Virksomhedsnetværket DefendÊ-ÊDanishÊLandÊMobileÊSystems— inviterer dig til en tema-dag. 
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder,  
og får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden 

Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper. 
Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, der også styrker den enkelte virksomhed. 
Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde med Aalborg Universitet.? 
 

Få svarene på temadagen. 

TEMA-DAG                                                                      
Forsvarsindustrien 

 

ProgramÊÊ

13.00 – 13.10  Velkomst - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion 

13.10 – 13.35  Introduktion - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion  
I hvilke sammenhænge kan det være aktuelt at arbejde i klynger.  
Hvad kræves der af en virksomhed og universitet for at opnå den ønskede fælles succes. 

13.35 – 13.55  Erfaringer fra et konkret kommercielt samarbejde i Defend-netværket 
Hvilke forudsætninger gælder for at en klynge af virksomheder kan samarbejde gennem et  
fuldt kommercielt udviklingsforløb. 
Hvilke krav stilles der til den enkelte virksomhed i netværket/klyngen 

13.55 – 14.30     Pause – kaffe, kage og forfriskninger 

14.30 – 15.00  Set fra virksomhedsside v/Ib Gosmer, Necas 
IB Gosmer vil dele sin viden om, hvordan han på centrale område har udviklet virksomheden  
Necas til at være en videnspartner for kunden. IB Gosmer har i mange år arbejdet med strategisk 
forretningsudvikling og deltaget i klyngenetværk med henblik på virksomheds- og forretnings-
udvikling, som har haft stor strategisk betydning for Necas. 

15.00 – 15.30  CenSec samt Innovationsnetværk for Produktion v/Klaus Bolving, CenSec 
Præsentation af det nye innovationsnetværk, herunder hvordan mindre virksomheder kan bruge  
det til at fremme virksomhedens udvikling. 

15.30 – 16.00  Operativt, fleksibelt samarbejde. Det juridiske aspekt, v/Frans Skovholm, DAHL, advokatfirma 
Ê Ê    der vil belyse juridiske problemstillinger man skal være opmærksom på, når man indgår samar-   
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊbejdsaftaler, herunder se på hvordan man skaber et godt juridisk fundament for en god aftaleÊ

16.00 – 16.45  Paneldebat med nordjyske politikere 
Êmed udgangspunkt i virksomhedernes muligheder og vilkår for at deltage i klyngesamarbejde,   Ê
Êhvad virksomhederne lågger vågt på i klyngesamarbejder, og hvilke former for relationer og 
samarbejder med offentlige erhvervsfremmeaktører, der virker?  

  ÊÊÊÊ

16.45              Afrunding 

 
 

  

Mandag den 26. maj 2014 kl. 13-16.45 
Klyngesamarbejde for SME virksomheder 

Fra underleverandør til strategisk partner! 
Hvorfor og hvordan? 

Hvad kan du opnå og hvad kræverÊdet af dig? 
 

Virksomhedsnetværket DefendÊ-ÊDanishÊLandÊMobileÊSystems— inviterer dig til en tema-dag. 
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder,  
og får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden 

Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper. 
Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, der også styrker den enkelte virksomhed. 
Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde med Aalborg Universitet.? 
 

Få svarene på temadagen. 

TEMA-DAG                                                                      
Forsvarsindustrien 

 

ProgramÊÊ

13.00 – 13.10  Velkomst - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion 

13.10 – 13.35  Introduktion - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion  
I hvilke sammenhænge kan det være aktuelt at arbejde i klynger.  
Hvad kræves der af en virksomhed og universitet for at opnå den ønskede fælles succes. 

13.35 – 13.55  Erfaringer fra et konkret kommercielt samarbejde i Defend-netværket 
Hvilke forudsætninger gælder for at en klynge af virksomheder kan samarbejde gennem et  
fuldt kommercielt udviklingsforløb. 
Hvilke krav stilles der til den enkelte virksomhed i netværket/klyngen 

13.55 – 14.30     Pause – kaffe, kage og forfriskninger 

14.30 – 15.00  Set fra virksomhedsside v/Ib Gosmer, Necas 
IB Gosmer vil dele sin viden om, hvordan han på centrale område har udviklet virksomheden  
Necas til at være en videnspartner for kunden. IB Gosmer har i mange år arbejdet med strategisk 
forretningsudvikling og deltaget i klyngenetværk med henblik på virksomheds- og forretnings-
udvikling, som har haft stor strategisk betydning for Necas. 

15.00 – 15.30  CenSec samt Innovationsnetværk for Produktion v/Klaus Bolving, CenSec 
Præsentation af det nye innovationsnetværk, herunder hvordan mindre virksomheder kan bruge  
det til at fremme virksomhedens udvikling. 

15.30 – 16.00  Operativt, fleksibelt samarbejde. Det juridiske aspekt, v/Frans Skovholm, DAHL, advokatfirma 
Ê Ê    der vil belyse juridiske problemstillinger man skal være opmærksom på, når man indgår samar-   
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊbejdsaftaler, herunder se på hvordan man skaber et godt juridisk fundament for en god aftaleÊ

16.00 – 16.45  Paneldebat med nordjyske politikere 
Êmed udgangspunkt i virksomhedernes muligheder og vilkår for at deltage i klyngesamarbejde,   Ê
Êhvad virksomhederne lågger vågt på i klyngesamarbejder, og hvilke former for relationer og 
samarbejder med offentlige erhvervsfremmeaktører, der virker?  

  ÊÊÊÊ

16.45              Afrunding 

 
 

  

Mandag den 26. maj 2014 kl. 13-16.45 

Virksomhedsnetværket Defend - Danish Land Mobile Systems - inviterer dig til en tema-dag.
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder, og 
får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden.

 Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper?
 Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, 
 der også styrker den enkelte virksomhed?
 Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde 
 med Aalborg Universitet.? 
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Klyngesamarbejde for SME virksomheder
      Fra underleverandør til strategisk partner!           Hvorfor og hvordan?

Hvad kan du opnå og hvad kræver det af dig?

Mandag den 26. maj 
2014 kl. 13.00 -16.45

Få svarene på 

temadagen

PROGRAM
13.00 - 13.10 Velkomst - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion.

13.10 - 13.35 Introduktion - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion.

 I hvilke sammenhænge kan det være aktuelt at arbejde i klynger. Hvad kræves der af  

 en virksomhed og universitet for at opnå den ønskede fælles succes.

13.35 - 13.55 Erfaringer fra et konkret kommercielt samarbejde i Defend-netværket?

 Hvilke forudsætninger gælder for at en klynge af virksomheder kan samarbejde 

 gennem et fuldt kommercielt udviklingsforløb? Hvilke krav stilles der til den enkelte   

 virksomhed i netværket/klyngen?

13.55 - 14.30 Pause – kaffe, kage og forfriskninger.

14.30 - 15.00 Set fra virksomhedsside v/Ib Gosmer, Necas. IB Gosmer vil dele sin viden om, hvordan  

 han på det centrale område har udviklet virksomheden Necas til at være en videns  

 partner for kunden. IB Gosmer har i mange år arbejdet med strategisk forretnings-

 udvikling og deltaget i klyngenetværk med henblik på virksomheds- og forretnings-

 udvikling, som har haft stor strategisk betydning forNecas.

15.00 - 15.30 CenSec samt Innovationsnetværk for Produktion v/Klaus Bolving, CenSec.

 Præsentation af det nye innovationsnetværk, herunder hvordan mindre virksomheder   

 kan bruge det til at fremme virksomhedens udvikling.

15.30 - 16.00 Operativt, fl eksibelt samarbejde. Det juridiske aspekt, v/Frans Skovholm, DAHL, 

 advokatfi rma, der vil belyse juridiske problemstillinger man skal være opmærksom på,  

 når man indgår samarbejdsaftaler, herunder se på hvordan man skaber et godt  

 juridisk fundament for en god aftale.

16.00 - 16.45 Paneldebat med nordjyske politikere med udgangspunkt i virksomhedernes mulighe-  

 der og vilkår for at deltage i klyngesamarbejde, hvad virksomhederne lægger vægt på  

 i klyngesamarbejder, og hvilke former for relationer og samarbejder med offentlige 

 erhvervsfremmeaktører, der virker?

16.45 -  Afrunding.

Sidste tilmelding er: mandag den 19. maj 2014, og tilmelding kan ske til følgende ”tilmeldingsblanket” 
Tilmeld dig her

Danish Land Mobile Systems

KLYNgESamarBEJDE for SME virksomheder
Virksomhedsnetværket Defend - Danish Land mobile Systems - inviterer dig til en tema-dag.
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder, og 
får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden.

 Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper?
 Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, 
 der også styrker den enkelte virksomhed?
 Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde 
 med aalborg Universitet? 

Få svarene på 

temadagen
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Klyngesamarbejde for SME virksomheder 
Fra underleverandør til strategisk partner! 

Hvorfor og hvordan? 
Hvad kan du opnå og hvad kræverÊdet af dig? 

 

Virksomhedsnetværket DefendÊ-ÊDanishÊLandÊMobileÊSystems— inviterer dig til en tema-dag. 
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder,  
og får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden 

Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper. 
Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, der også styrker den enkelte virksomhed. 
Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde med Aalborg Universitet.? 
 

Få svarene på temadagen. 

TEMA-DAG                                                                      
Forsvarsindustrien 

 

ProgramÊÊ

13.00 – 13.10  Velkomst - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion 

13.10 – 13.35  Introduktion - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion  
I hvilke sammenhænge kan det være aktuelt at arbejde i klynger.  
Hvad kræves der af en virksomhed og universitet for at opnå den ønskede fælles succes. 

13.35 – 13.55  Erfaringer fra et konkret kommercielt samarbejde i Defend-netværket 
Hvilke forudsætninger gælder for at en klynge af virksomheder kan samarbejde gennem et  
fuldt kommercielt udviklingsforløb. 
Hvilke krav stilles der til den enkelte virksomhed i netværket/klyngen 

13.55 – 14.30     Pause – kaffe, kage og forfriskninger 

14.30 – 15.00  Set fra virksomhedsside v/Ib Gosmer, Necas 
IB Gosmer vil dele sin viden om, hvordan han på centrale område har udviklet virksomheden  
Necas til at være en videnspartner for kunden. IB Gosmer har i mange år arbejdet med strategisk 
forretningsudvikling og deltaget i klyngenetværk med henblik på virksomheds- og forretnings-
udvikling, som har haft stor strategisk betydning for Necas. 

15.00 – 15.30  CenSec samt Innovationsnetværk for Produktion v/Klaus Bolving, CenSec 
Præsentation af det nye innovationsnetværk, herunder hvordan mindre virksomheder kan bruge  
det til at fremme virksomhedens udvikling. 

15.30 – 16.00  Operativt, fleksibelt samarbejde. Det juridiske aspekt, v/Frans Skovholm, DAHL, advokatfirma 
Ê Ê    der vil belyse juridiske problemstillinger man skal være opmærksom på, når man indgår samar-   
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊbejdsaftaler, herunder se på hvordan man skaber et godt juridisk fundament for en god aftaleÊ

16.00 – 16.45  Paneldebat med nordjyske politikere 
Êmed udgangspunkt i virksomhedernes muligheder og vilkår for at deltage i klyngesamarbejde,   Ê
Êhvad virksomhederne lågger vågt på i klyngesamarbejder, og hvilke former for relationer og 
samarbejder med offentlige erhvervsfremmeaktører, der virker?  

  ÊÊÊÊ

16.45              Afrunding 

 
 

  

Mandag den 26. maj 2014 kl. 13-16.45 

Klyngesamarbejde for SME virksomheder 
Fra underleverandør til strategisk partner! 

Hvorfor og hvordan? 
Hvad kan du opnå og hvad kræverÊdet af dig? 

 

Virksomhedsnetværket DefendÊ-ÊDanishÊLandÊMobileÊSystems— inviterer dig til en tema-dag. 
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder,  
og får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden 

Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper. 
Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, der også styrker den enkelte virksomhed. 
Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde med Aalborg Universitet.? 
 

Få svarene på temadagen. 

TEMA-DAG                                                                      
Forsvarsindustrien 

 

ProgramÊÊ

13.00 – 13.10  Velkomst - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion 

13.10 – 13.35  Introduktion - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion  
I hvilke sammenhænge kan det være aktuelt at arbejde i klynger.  
Hvad kræves der af en virksomhed og universitet for at opnå den ønskede fælles succes. 

13.35 – 13.55  Erfaringer fra et konkret kommercielt samarbejde i Defend-netværket 
Hvilke forudsætninger gælder for at en klynge af virksomheder kan samarbejde gennem et  
fuldt kommercielt udviklingsforløb. 
Hvilke krav stilles der til den enkelte virksomhed i netværket/klyngen 

13.55 – 14.30     Pause – kaffe, kage og forfriskninger 

14.30 – 15.00  Set fra virksomhedsside v/Ib Gosmer, Necas 
IB Gosmer vil dele sin viden om, hvordan han på centrale område har udviklet virksomheden  
Necas til at være en videnspartner for kunden. IB Gosmer har i mange år arbejdet med strategisk 
forretningsudvikling og deltaget i klyngenetværk med henblik på virksomheds- og forretnings-
udvikling, som har haft stor strategisk betydning for Necas. 

15.00 – 15.30  CenSec samt Innovationsnetværk for Produktion v/Klaus Bolving, CenSec 
Præsentation af det nye innovationsnetværk, herunder hvordan mindre virksomheder kan bruge  
det til at fremme virksomhedens udvikling. 

15.30 – 16.00  Operativt, fleksibelt samarbejde. Det juridiske aspekt, v/Frans Skovholm, DAHL, advokatfirma 
Ê Ê    der vil belyse juridiske problemstillinger man skal være opmærksom på, når man indgår samar-   
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊbejdsaftaler, herunder se på hvordan man skaber et godt juridisk fundament for en god aftaleÊ

16.00 – 16.45  Paneldebat med nordjyske politikere 
Êmed udgangspunkt i virksomhedernes muligheder og vilkår for at deltage i klyngesamarbejde,   Ê
Êhvad virksomhederne lågger vågt på i klyngesamarbejder, og hvilke former for relationer og 
samarbejder med offentlige erhvervsfremmeaktører, der virker?  

  ÊÊÊÊ

16.45              Afrunding 

 
 

  

Mandag den 26. maj 2014 kl. 13-16.45 
Klyngesamarbejde for SME virksomheder 

Fra underleverandør til strategisk partner! 
Hvorfor og hvordan? 

Hvad kan du opnå og hvad kræverÊdet af dig? 
 

Virksomhedsnetværket DefendÊ-ÊDanishÊLandÊMobileÊSystems— inviterer dig til en tema-dag. 
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder,  
og får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden 

Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper. 
Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, der også styrker den enkelte virksomhed. 
Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde med Aalborg Universitet.? 
 

Få svarene på temadagen. 

TEMA-DAG                                                                      
Forsvarsindustrien 

 

ProgramÊÊ

13.00 – 13.10  Velkomst - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion 

13.10 – 13.35  Introduktion - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion  
I hvilke sammenhænge kan det være aktuelt at arbejde i klynger.  
Hvad kræves der af en virksomhed og universitet for at opnå den ønskede fælles succes. 

13.35 – 13.55  Erfaringer fra et konkret kommercielt samarbejde i Defend-netværket 
Hvilke forudsætninger gælder for at en klynge af virksomheder kan samarbejde gennem et  
fuldt kommercielt udviklingsforløb. 
Hvilke krav stilles der til den enkelte virksomhed i netværket/klyngen 

13.55 – 14.30     Pause – kaffe, kage og forfriskninger 

14.30 – 15.00  Set fra virksomhedsside v/Ib Gosmer, Necas 
IB Gosmer vil dele sin viden om, hvordan han på centrale område har udviklet virksomheden  
Necas til at være en videnspartner for kunden. IB Gosmer har i mange år arbejdet med strategisk 
forretningsudvikling og deltaget i klyngenetværk med henblik på virksomheds- og forretnings-
udvikling, som har haft stor strategisk betydning for Necas. 

15.00 – 15.30  CenSec samt Innovationsnetværk for Produktion v/Klaus Bolving, CenSec 
Præsentation af det nye innovationsnetværk, herunder hvordan mindre virksomheder kan bruge  
det til at fremme virksomhedens udvikling. 

15.30 – 16.00  Operativt, fleksibelt samarbejde. Det juridiske aspekt, v/Frans Skovholm, DAHL, advokatfirma 
Ê Ê    der vil belyse juridiske problemstillinger man skal være opmærksom på, når man indgår samar-   
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊbejdsaftaler, herunder se på hvordan man skaber et godt juridisk fundament for en god aftaleÊ

16.00 – 16.45  Paneldebat med nordjyske politikere 
Êmed udgangspunkt i virksomhedernes muligheder og vilkår for at deltage i klyngesamarbejde,   Ê
Êhvad virksomhederne lågger vågt på i klyngesamarbejder, og hvilke former for relationer og 
samarbejder med offentlige erhvervsfremmeaktører, der virker?  

  ÊÊÊÊ

16.45              Afrunding 

 
 

  

Mandag den 26. maj 2014 kl. 13-16.45 

Virksomhedsnetværket Defend - Danish Land Mobile Systems - inviterer dig til en tema-dag.
Få mere at vide om hvorfor og hvordan virksomheder i netværk blandt andet opnår nye forretningsmuligheder, og 
får bedre muligheder for at udvikle produktionseffektiviteten og styrke den teknologiske viden.

 Hvilke erfaringer har virksomheder, der er med i virksomhedsnetværk, fordele og ulemper?
 Hvordan kan netværk arbejde med virksomheds- og forretningsudvikling, 
 der også styrker den enkelte virksomhed?
 Hvordan kan industrivirksomheder få kommerciel værdi ud af et samarbejde 
 med Aalborg Universitet.? 

AAU, Fibigerstræde 14,
9220 Aalborg Ø

TEMA

D 
  G

 

Forsvarsindustrien

Klyngesamarbejde for SME virksomheder
      Fra underleverandør til strategisk partner!           Hvorfor og hvordan?

Hvad kan du opnå og hvad kræver det af dig?

Mandag den 26. maj 
2014 kl. 13.00 -16.45

Få svarene på 

temadagen

PROGRAM
13.00 - 13.10 Velkomst - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion.

13.10 - 13.35 Introduktion - v/Martin Heide Jørgensen, AAU/Institut for Mekanik & Produktion.

 I hvilke sammenhænge kan det være aktuelt at arbejde i klynger. Hvad kræves der af  

 en virksomhed og universitet for at opnå den ønskede fælles succes.

13.35 - 13.55 Erfaringer fra et konkret kommercielt samarbejde i Defend-netværket?

 Hvilke forudsætninger gælder for at en klynge af virksomheder kan samarbejde 

 gennem et fuldt kommercielt udviklingsforløb? Hvilke krav stilles der til den enkelte   

 virksomhed i netværket/klyngen?

13.55 - 14.30 Pause – kaffe, kage og forfriskninger.

14.30 - 15.00 Set fra virksomhedsside v/Ib Gosmer, Necas. IB Gosmer vil dele sin viden om, hvordan  

 han på det centrale område har udviklet virksomheden Necas til at være en videns  

 partner for kunden. IB Gosmer har i mange år arbejdet med strategisk forretnings-

 udvikling og deltaget i klyngenetværk med henblik på virksomheds- og forretnings-

 udvikling, som har haft stor strategisk betydning forNecas.

15.00 - 15.30 CenSec samt Innovationsnetværk for Produktion v/Klaus Bolving, CenSec.

 Præsentation af det nye innovationsnetværk, herunder hvordan mindre virksomheder   

 kan bruge det til at fremme virksomhedens udvikling.

15.30 - 16.00 Operativt, fl eksibelt samarbejde. Det juridiske aspekt, v/Frans Skovholm, DAHL, 

 advokatfi rma, der vil belyse juridiske problemstillinger man skal være opmærksom på,  

 når man indgår samarbejdsaftaler, herunder se på hvordan man skaber et godt  

 juridisk fundament for en god aftale.

16.00 - 16.45 Paneldebat med nordjyske politikere med udgangspunkt i virksomhedernes mulighe-  

 der og vilkår for at deltage i klyngesamarbejde, hvad virksomhederne lægger vægt på  

 i klyngesamarbejder, og hvilke former for relationer og samarbejder med offentlige 

 erhvervsfremmeaktører, der virker?

16.45 -  Afrunding.

Sidste tilmelding er: mandag den 19. maj 2014, og tilmelding kan ske til følgende ”tilmeldingsblanket” 
Tilmeld dig her

Department of
mechanical and manufacturing 
Engineering



Program - Temadag med global system- innovation, 24. juni 2015

Kl. 12.00–12.30   
Ankomst, registrering og frokost: Sandwich og forfriskninger.

Kl. 12.30–12.45  
Velkomst, v/martin Heide Jørensen, Head of Department. 
AAU/Institut for Mekanik og Produktion. 

Introduktion - v/Bruno Winther, M.Sc. Project Mgr., AAU/
Institut for Mekanik & Produktion. 

 	 Nordjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation   
  og viden.
 	 Indsatsområde: 1.1 Innovation, videndeling og viden-  
  opbygning.
 	 Kategori: 1.1.1 Regional innovationskapacitet.

 # Deltage i forretningsnetværk og udvikle systemløsninger
 # Samarbejde om introduktion på nye globale markeder.
 # Intern udvikling mht. produktionsteknologi og effektivitet.

Kl. 12.45–13.00
Indlæg fra Projektleder og  virksomheds eksperter.  
 Præsentation af DEFEND projektets hovedtemaer.:
 Defend aaU v/Bruno Winther, M.Sc. Project Mgr.
	 •	 3	store	parallelle	udviklingsprojekter.	
	 •	 Internationalt	samarbejde	og	formidling	
	 •	 Forsvarsminister	Nicolai	Wammen	gæster	Defend	i		 	
  Paris.

Kl. 13.00–14.00
Virksomheds indlæg & Defend erfaringer.
 1. DC-SUPPly, mr. Jan Harde	–	Chief	Technical	Officer.
 2. Jany, mrs. Lene Støy Bech, General Manager.
 3. Dantherm air, mr. Lars Brodersen, Manager Defence.
 4.	Scanfiber,	mr. Erik B. Christensen, adm. Direktør.
 5. Flairmo, mr. Kim Stubberup, Area Sales Manager.
 6. Hydrema, mr. gert Daugaard, Sales Manager.
 7. Idoc, mr. rasmus Hjorth – CEO.

Kl. 14.00–14.20  
SmE Interaktion med Ingeniører og aalborg Universitet.  
Ingeniør stud proj. leveret 20.000. Studietimer og 700 for-
sker timer, indenfor konstruktion, produktion, automatisering 
og re-design for robotisering i samarbejde med nordjyske 
SME.
  Virksomhed og projekter. Match og værdi, 
  v/Bruno Winther, Project Mgr. 
	 	 Erfarings indlæg, AAU–projekter v/mads Julin 
  Hansen, Technical Mgr. hmk-BIlCON.

Kl. 14.20–14.30 
Defend & globale visioner 2015-2018 v/Bruno Winther, 
Project Mgr. 
	 Defend arctic: Tech. DEVELoP SmE-cluster 2015-2017
	  low temp. Challenge (i.e. -51O C).
  T-D (Technology Demonstrator), low-temp.
	 Defend Sar (& Fire): Tech. DEVELoP SmE-cluster    
 2017-2018.
  Search and Rescue SySTEM low-temp.
  Oil spill, Flood defense, Scrap Clean Up, Mine Counter   
  Measures etc.
	  T-D (Technology Demonstrator),  SAR Systems.
	  International dissemination & exhibition Paris 2016 og   
  2018.

Kl. 14.30–15.00  
Styregruppens indlæg. 

Potentielle forsknings-(og samarbejds) aktiviteter   
indenfor Low-Temp v/martin Heide Jørensen, Head of       
Department.
	 Process & Production  
	  Flexible Automation & Robots.
	 	 Fiber		Laser	Cutting,	Forming	&	Welding.	

 materials
	  Steel, Composites, Polymers.
  Safety 
	  Mech. Impact & Terminal Ballistics.

CenSec/Inno-Pro. v/anders Laustsen, Project coordinator.  
 	 Indgreb med den nordjyske industri, for at stimulere   
  den regionale erhvervsfremme indenfor forsvar og   
  sikkerhed med fokus på produktion.

aalborgs Erhvervsplan 2015-2018, herunder ”Den ark-
tiske forbindelse”.  Business Aalborg,  v/Tonny S. Thorup, 
Erhvervschef Aalborg. 
  Strategiske tiltag - Eksport & globalisering. 
  Strategiske tiltag - Samarbejde & netværk.

15.00–15.30 
Kaffepause og fremvisning af forsknings lab. (fib. 14)/
networking.
	  Flex. Automation & Robots. 
	  Materials & processing.
	 	 Fiber-Laser	Cut/Form/Weld.		
	  Mech. Impact & Terminal Ballistics (kælder). 

Kl. 15.30–15.50
Business region North Denmark,
v/Lene Kjelgard Jensen, Formand. 
  Generel introduktion af samarbejdet mellem alle 11   
  nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
	  Erhvervsudvikling og jobskabelse. v/ anders Daug-  
  berg Stryhn Erhvervs- & turistchef, Rebild.

Kl. 15.50–16.00

The North Denmark region. v/morten Lemvigh, 
Kontorchef for Erhverv, Kompetence og Teknologi, Region 
Nordjylland.
  Regional udvikling med fokus på innovation og inter-  
  nationalisering, f.eks. i det grønne- (Defence) og blå   
  (Maritime) Danmark. 
	  Regional udvikling med fokus på den fremtidige   
  produktionsindsats i Nordjylland.

Kl. 16.00–16.45 

	  Workshop på Defend temamøde, v/anders Daug-  
  berg Stryhn, Erhvervs- & turistchef, Rebild.
	 	 Praktisk	info:	3-4	workshops	med	max.	10	deltagere.

Refleksion og erfaringsopsamling på Defend:
	  Hvad kan vi lære af Defend?
	  Hvor kan det skabe værdi, at arbejde på denne måde?
	  Kan vi bruge denne arbejdsform i fremtidige aktiviteter?
 
Nye udviklingstiltag for produktionserhvervet 
i Nordjylland:
	  Hvilke ønsker/behov har erhvervslivet?
	  Mulige aktiviteter og indsatsområder?
	  Hvordan kan vi komme videre med disse?
	  Næste skridt?

Kl. 16.45–17.00
Afrunding med ca. 15 min. feedback fra workshops i plenum.

Kl. 17.00–17.05
End of Session v/martin Heide Jørensen, Head of Department 
og Bruno Winther, Project Mgr. 

 



resultat og fremdrifts status for Defend
Defend	har	implementeret	3	store	parallelle	udviklingsprojekter,	der	har	involveret	9	virksomheder	i	netværket.	
Udviklingsresultatet er realiseret i et nyt nordjysk ”land Mobile Systems” -koncept indeholdende ”Technology-De-
monstrator”, ”Terrain Vehicle”, samt Hook-lift & Container Handling Unit.
Danish land Mobile systems konceptet blev iht. intension produktudviklings- og netværksmæssigt formidlet og mar-
kedsført på én af de største internationale udstillinger indenfor området i juni 2014,- også med mange tilrejsende 
danske besøgende.

De gennemsnitlige 20 topledere/medarbejdere på Defend standen udviser yderst professionel klynge teamwork, 
både før, særlig under og endda måneder efter udstillingskonferencen.  Den stærke nordjyske system kapabilitet/
identitet affødte SME følere for potentiel fremtidig inklusion.

Der er udover projektbeskrivelsen, internt i netværket motiveret og implementeret en fælles national Defend udstil-
ling på Fmt´s industridag, den 21. august 2014, i Ballerup og på DDA Conference, den 4.  februar 2015, i Aalborg, 
hvor Danish land Mobile Systems kernekompetencer præsenteres og markedsføres succesfuldt. Udvidet deltagelse 
ved særlige gæstevirksomheder, vækstede system begrebet.

Interaktionen med ingeniør studerende og forskere ved institut for Mekanik & Produktion, AAU, er yderligere udbyg-
get i perioden i forbindelse med nye Ingeniør studie projekter hvor der nu er leveret over 20.000. Studietimer og 700 
forskertimer relateret maskin- konstruktion, -produktion, -automatisering og re-design for robotisering i nordjyske 
SME.

ligeledes skitseres et fremtidigt projekt og forsknings low-temp scenarie, samt visioner fra styregruppe og nordjysk 
erhvervsfremme. 
  

Ekstra - mere viden til dig

 Fortrolig. Kan indeholde virksomheds-intern information./Win 

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering 

Netværk & SME 
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International 
udstilling. 



oplev 4 projekt elementer... og en fremtids vision:

3 store parallelle udviklingsprojekter
1 Teknologi-Demonstrator (R&D projekt - 7 virksomheder).

 Terræn køretøj og Krog lift med CHU ramme (R&D projekt - 2 virksomheder).

3 Internationalt samarbejde og formidling
  International DEFEND udstilling i Paris: Eurosatory 2014.  
  9 ”co-exhibitors” og 20 eksperter samarbejder på fælles stand.
 	 117	kvm	stand	og	udstyr	for	3-4	millioner	danske	kroner.
  International markedsføring 2014-2016 på Eurosatory.com
  http://www.eurosatory.com/visiting/exhibitors-catalogue-2014.aspx.

4 Interaktion med Ingeniører og aalborg Universitet
  Studenterprojekter. Der er leveret 
  20.000 studietimer og 700 forsker-
  timer, indenfor konstruktion, 
  automatisering og re-design for 
  robotisering.
  Indgang til AAU og institut for 
  Mekanik og Produktion. 
  Virksomhed og studerendes 
  ingeniørprojekter - match og værdi.
   Virksomheds erfarings indlæg. 
  AAU–projekter.

1

2

3

4

 Defend arctic: Tech. DEVELoP SmE-cluster 2015-2017
  ”low-temp. challenge” (i.e. -51O C).
  T.D. (technology demonstrator) low-temp.
 
 Defend Sar (& Fire): Tech. DEVELoP SmE-cluster  2017-2018
  Search and Rescue SySTEM low-temp
  Oil spill, Flood defense, Scrap Clean Up, Mine Counter Measures etc.
  T.D. (technology demonstrator) 
  SAR Systems (search and rescue). 
  International dissemination 
  og exhibition Paris 2016 og 2018.

Defend & globale visioner 2015-2018

Interaktion med Ingeniører og aalborg Universitet

  20.000 studietimer og 700 forsker-

  ingeniørprojekter - match og værdi.
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• +20.000 h. of Engineering & Technology 

assistance from 42 eng. Stud.  

• +  700 h. from Researchers at DMME 

Nordjysk underleverandørnetværk indenfor forsvarsindustrien 

 
 

Cooperation & SMV + 

Ekstra - mere viden til dig

      

                            Danish  Land Mobile Systems 


