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1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 26. maj 2008

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  
Beslutning 
Vedtaget som indstillet. 
 
Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 26. maj 2008 - kort udgave 
  
 
 
 
1-33-76-106-07 

2. Innovationsstrategi for Region Midtjylland 2008-2010

Resumé 
Med innovationsstrategien vil Vækstforum for Region Midtjylland sætte en klar retning 
for arbejdet med innovation i erhvervsudviklingsstrategien, og fremme en innovativ til-
gang til erhvervsfremme. Strategiens overordnede vision er, at ”Nutidens samfunds-
mæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder” . Syv principper 
udfolder visionen i form af anvisninger for, hvad kommende indsatser skal fremme, og 
hvem indsatserne sigter imod. Strategien gælder for perioden 2008-2010, og udspringer 
af en åben proces, der har involveret en ekstern arbejdsgruppe samt en dialog med re-
gionens kommuner. Forslag til Vækstforums konkrete indsats vil blive præsenteret i en 
tids- og handlingsplan november 2008.   

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum vedtager innovationsstrategien 2008-2010, 

at Vækstforum igangsætter udarbejdelsen af en tids- og handlingsplan for realise-
ring af innovationsstrategien, som præsenteres i november 2008. 

 
Beslutning 
Vedtaget som indstillet med bemærkning om, at temaarrangementet ”Innovation” plan-
lægges afholdt i forbindelse med Vækstforums møde den 26. januar 2009. 
 
Bilag:
Innovationsstrategien 2008-2010 
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1-30-232-06-V 

3. Økonomi - orientering

Sekretariatet indstiller, 

at orienteringen tages til orientering. 
  
Beslutning 
Vækstforum tager orientering om den økonomiske situation i Regional Udvikling til orien-
tering. 

Bent Hansen orienterede om, at der er aftalt møde med trafikministeriet.  

Bilag:
Økonomioversigt – 29/8 2008 
  
 
 

1-33-76-23-42-08 

4. Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation 2008: 
Projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og 
sundhedscenter og Projekt om fleksibelt elforbrug  

 
Resumé 
Under Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation kan regioner-
ne igangsætte et eller to 5-årige projekter med fokus på Udvikling af metoder til Bru-
gerdreven Innovation (BDI). 
  
"Programmets formål er at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncep-
ter og processer i såvel virksomheder som offentlige institutioner på grundlag af et bedre 
kendskab til kunder og brugeres behov. 
  
Brugerdreven innovation handler om at afdække kunder og brugeres behov ved hjælp af 
systematiske og videnskabeligt baserede metoder, f.eks. inden for antropologi og socio-
logi. Mange danske virksomheder er gode til at anvende og udvikle teknologi og skabe 
en forretning omkring produkter og services, men kun få benytter systematiske og vi-
denskabelige metoder til at afdække fremtidige brugerbehov. I den offentlige sektor kan 
systematisk brug af metoder til brugerdreven innovation være redskab til at inddrage 
brugere, herunder medarbejdere, samt borgerne i udviklingen af nuværende og fremti-
dige offentlige serviceydelser". 
  
Projekterne er planlagt til at forløbe over 3 år, fra 2009-2011. Der er ansøgningsfrist til 
Program for Brugerdreven innovation den 24. september 2008. 
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Her følger to projektforslag, som ønskes fremsendt fra Region Midtjylland. Forslagene 
tager udgangspunkt i dels megasatsning Erhverv-sundhed, dels megasatsningen Energi-
miljø. 

 Sundhedsprojektet tager afsæt i megasatningen på Erhverv-sundhed. I projektet 
sættes fokus på at øge det private erhvervslivs evne og adgang til at udvikle pro-
dukter, der retter sig mod sundhedsområdet, med afsæt i brugernes behov og i 
brugerdrevne innovationsmetoder. Konkret fokuseres på forbedring og effektivi-
sering af ydelser, produkter og services i forhold til patienter med kroniske lidel-
ser, via en række konkrete eksperimenter. Af tillæg til Partnerskabsaftale mellem 
Regeringen og Vækstforum fremgår det, at parterne er enige om at styrke ind-
satsen for at fremme offentlig-private partnerskaber og dermed forbedre mulig-
hederne for innovation. Det fremgår også af tillægget, at Vækstforum vil arbejde 
for at opbygge en række nye innovationsalliancer mellem viden- og forskningsin-
stitutioner, virksomheder, offentlige institutioner og brugere i regionen med hen-
blik på at skabe nye forretningsmuligheder inden for velfærdsteknologi og styrke 
det offentliges velfærdsydelser. I det konkrete sundhedsprojekt undersøges mu-
lighederne for at kunne udvikle afledte projekter til statens kommende 3 mia. 
kr.'s fond for arbejdskraftbesparende teknologier. Jf. tilllægget til partnerskabsaf-
talen inddrages Vækstforum i arbejdet med at identicere og indstille projekter til 
fonden. 

 Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos 
store energiforbrugende virksomheder med udgangspunkt i brugernes behov og 
med det formål at flytte dele af virksomhedernes elforbrug til perioder med stor 
elproduktion fra vindmøller. 

Begge projekter adresserer samfundsmæssige udfordringer og rummer erhvervspoten-
tiale både i forhold til udvikling af nye processer, produkter og service. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum ansøger programmet for Brugerdreven Innovation under Erhvervs– 
og Byggestyrelsen om 3,4 mio. kr. i støtte til sundhedsprojektet, således at pro-
jektet kan iværksættes primo 2009, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1,5 mio. kr. fra Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af Sundhedsprojektet, 

at Vækstforum ansøger programmet for Brugerdreven Innovation under Erhvervs- 
og Byggestyrelsen om 2,6 mio. kr. i støtte til udvikling af teknologier til fleksi-
belt elforbrug, således at projektet kan iværksættes primo 2009, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 2,0 mio. kr. fra Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler fra budgetreservationen til megasatsnin-
gen på energi og miljø til medfinansiering af projektet om udvikling af teknolo-
gier for fleksibelt elforbrug under forudsætning af opnåelse af tilsagn om støtte  
fra Forskel (Energinet.dk) og BDI (Erhvervs- og Byggestyrelsen) som forudsat i 
ansøgningen. 
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Beslutning 
Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at der i forbindelse med BDI projektet om er-
hvev og sundhed skal lægges yderligere vægt på projektets betydning for erhvervsvirk-
somhederne. 
 
Bilag:
Udkast til ansøgning til Program for Brugerdreven innovation. 
Ansøgning fra Teknologisk Institut. 
  
  
 
 
1-15-1-76-10-08 
 

5. Det strategiske samarbejde med RTI (Rådet for Teknologi og Innovation)
 
Resumé 
Vækstforum besluttede på sit møde den 26. maj 2008, at det strategiske samarbejde 
mellem RTI og Vækstforum indføjes i tillægget til partnerskabsaftalen mellem Regerin-
gen og Vækstforum. Vækstforum besluttede endvidere, at der igangsættes et fælles ud-
viklingssamarbejde mellem RTI og Vækstforum frem mod en rundbordssamtale. Rund-
bordssamtalen afholdes den 4. december 2008. Forberedelsen af rundbordssamtalen 
omfatter identifikation og udvikling af konkrete samarbejdsområder og fælles pilotpro-
jekter mellem RTI og Vækstforum, samt udarbejdelse af fælles principper for større stra-
tegiske satsninger. Et væsentligt udgangspunkt for det strategiske samarbejde med RTI 
er handlingsplanen InnovationDanmark 2008.  

Sekretariatet indstiller, 

at vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Vækstforum tog orientering om det strategiske samarbejde med RTI til efterretning. 
 
Bilag:
Overblik over udkast til InnovationDanmark 2008 
  
 
 
1-30-76-39-07 

6. Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi: Biomassepotentiale på kommune-
niveau

Resumé 
Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi har på sit møde den 30. maj 2008 anbe-
falet Vækstforum at yde tilskud til projektet: "Biomassepotentiale på kommuneniveau". 
  
Projektet vil afdække muligheder og barrierer samt anvise metoder og processer, som 
kan skabe grundlag for øget udnyttelse af biomasse som vedvarende energikilde, og vil 
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derfor kunne fremme erhvervsudviklingen på området samtidig med, at produktionen af 
vedvarende energi fremmes med deraf følgende positive miljøeffekter. 
  
Randers Kommune deltager i projektet, og administrationen har dialog med Norddjurs og 
Syddjurs kommuner om også at medvirke. De deltagende kommuners geografiske om-
råde vil være model for, hvorledes biomasse kan tilvejebringes og udnyttes i energifor-
syningen. Der vil som led i projektet blive iværksat relevante, praktiske forsøg, herunder 
forventes biogasforsøgsanlægget i Foulum at blive inddraget. 
  
Projektet er en del af et interregionalt projekt og har fået 3,3 mio. kr. i støtte fra EU 
programmet ”Interreg IVB North Sea Region”. Vækstforum søges om at bidrage med 2,2 
mio. kr.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 2,2 mio. kr. 
til projektet under megasatsningen på energi- og miljøområdet. 

  
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Martin Merrild stemte imod. 
 
ilag:
Biomasse på kommuneniveau 
  
 
  
 

1-33-76-22-07 

7. Mere uddannelse - bevilling af midler
 
Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 projekt Mere uddannelse, 
der overordnet består af to indsatsområder: 1) en undersøgelse af et antal ungdomsår-
ganges vej gennem uddannelsessystemet og 2) udvikling af nye unikke uddannelsestil-
bud i samarbejde med erhvervslivet. 
  
Undersøgelsen "De unges vandring i uddannelsessystemet" er sat i værk. Den udføres af 
AKF, og  forventes færdig ultimo 2008.   
  
I forhold til 2. indsatsområde Udvikling af nye uddannelsestilbud er der indkommet i alt 
tre ansøgninger to fra AU-HIH hhv. om flere og bedre studerende på elektroingeniørud-
dannelsen og etablering af et teknologiobservatorium samt en fra EUC Midt om at sikre, 
at flere eliteelever går videre til produktionsteknolog uddannelsen. 
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Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender: 
-  en bevilling på 589.000 kr. til projekt Flere og bedre studerende på elektro-

ingeniøruddannelse 
-  en bevilling på 787.500 kr. til projekt Teknologiobservatorium 
-  at Vækstforum meddeler EUC Midt afslag på projekt Fra eliteelev til produk-

tionsteknolog med den begrundelse, at projektets aktiviteter i hovedsagen 
retter sig mod undervisningen på erhvervsuddannelsen og derfor må siges 
ikke at leve op til kriterierne for tildeling af midler fra Mere uddannelse. 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
 
 

 

1-33-76-23-22-08 

8. Formålsbestemte puljer - 2008 og 2009 - Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008, at der skulle udarbejdes forslag 
til en formålsbestemt pulje til innovativt offentligt-privat samarbejde, og den 26. maj 
2008 besluttede Vækstforum at afsætte 0,8 mio. kr. til forberedelse af puljen. Der fore-
ligger nu forslag om en pulje med titlen ”Offentlig-Privat Innovation (OPI)” i 2008-2009. 
Formålet med Vækstforums satsning på offentlig-privat innovation er at skabe nye for-
retningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervsliv ved at indgå 
i alliancer med offentlige aktører. Den formålsbestemte pulje skal være med til at igang-
sætte en række offentlig-private innovationsprojekter i regionen. Det foreslås, at indsat-
sen i 1. runde primært omfatter projekter, der omhandler arbejdskraftbesparende tekno-
logier og især målrettes sundheds- og ældreområderne. Erfaringerne med OPI-puljen 
anvendes til at vurdere, om Vækstforum skal igangsætte en større strategisk og målret-
tet satsning på offentlig-privat innovation. Det indstilles, at der foreløbigt reserveres 5 
mio. kr. til OPI-puljen. På baggrund af erfaringerne med puljen kan der blive tale om 
indstilling om yderligere reservation af midler. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 5 mio. kr. af de regio-
nale erhvervsudviklingsmidler i 2008 til en formålsbestemt pulje, ”Offentlig-
Privat Innovation” i 2008-2009. På baggrund af erfaringerne med puljen kan der 
blive tale om indstilling om yderligere reservation af midler. 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt.  
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Bilag: 
Kriterier for OPI formålsbestemt pulje bilag,  
  
 
 
1-26-82-07 

9. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger

 
Resumé 
Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, at der afsættes midler til en for-
målsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 prækvalifikationsrunder 
i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Det nedsatte ekspertpanel har 
prækvalificeret 20 projektideer på baggrund af disse. Vækstforum har tidligere behandlet 
16 ansøgninger. Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egentlige ansøgninger, hvor-
af der til Vækstforums møde den 29. august 2008 er indkommet en ny ansøgning samt 
en ansøgning til genbehandling, da finansieringen for dette projekter har ændret sig.  
  
Med mødet den 29. august 2008 vil alle ansøgninger fra de to runder være behandlet. 
Tre projekter har valgt ikke at søge Vækstforum om midler.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling - reservationen til regionale oplevelsesprojekter - bevilges 
600.000 kr. (2008: 240.000 kr., 2009: 360.000 kr.) til projektet ”Udvikling af 
nyt koncept for formidling, IT og forretningsdrift for Danmarks Pengemuseum – 
et omdrejningspunkt for kultur, uddannelse og erhverv”, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der til projektet "Hær-
vejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer" indstilles bevilget et 
tilskud fra Regionalfonden på 1,43 mio. kr. 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Notat om Danmarks pengemuseum 
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1-30-76-39-07 

10. Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling"

Resumé 
Ansøgningen fra Maabjerg Bioenergy om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling" 
har været behandlet i Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi. 
Rådet er positivt over for tankerne bag Maabjerg Bioenergi, men kan ikke anbefale det 
konkrete projekt.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager indstillingen fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi til efter-
retning. 

 
Beslutning 
Sagen blev taget af dagsordenen. 
 
 
 
 
1-33-70-3-08 

11. Udvikling af en ny strategi for dansk turisme

 
Resumé 
For at vende udviklingen i dansk turisme har VisitDenmark inviteret til et samarbejde om 
en fælles strategi for dansk turisme. Danske Regioner har i samråd med regionerne og 
de regionale turismeselskaber – som helt væsentlige parter i turismens udvikling – be-
sluttet at bidrage aktivt til arbejdet, og er i den forbindelse i færd med at udarbejde et 
indspil til arbejdet. 
  
Baggrunden for arbejdet er, at dansk turisme de seneste 10 år har mistet markedsande-
le på et voksende marked. Det stort set uændrede antal overnatninger i Danmark er kun 
blevet opretholdt på grund af en kraftig stigning i den indenlandske turisme. De uden-
landske overnatninger er faldet med 7% i perioden 2000-2006. 
  
Der er i medio juni 2008 udarbejdet et tillæg til "Regional partnerskabsaftale om vækst 
og erhvervsudvikling mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland" for tu-
rismen. 
  
Der planlægges dialog mellem VisitDenmark og Vækstforums formandskab i september 
2008 om indholdet i en fælles strategi for dansk turisme. 

Sekretariatet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning, 

at Vækstforums formandskab i mødet med VisitDenmark lægger vægt på følgende 
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forhold: 
- at der ligger en betydelig, fælles udfordring i at vende udviklingen i dansk 

turisme, 
- at der udarbejdes en fælles strategi med deltagelse af VisitDenmark, de re-

gionale vækstfora, regionerne samt de regionale turismeselskaber 
- at erfaringerne med allerede igangsatte aktiviteter inden for oplevelsesøko-

nomi under Vækstforum for Region Midtjylland – internationationale     ople-
velsesfyrtårne og regionale oplevelsesprojekter – anvendes i den fælles nati-
onale strategi 

- at øvrige, mulige indsatsomåder drøftes 
 
Beslutning 
Vækstforum tog orientering om udvikling af en ny strategi for dansk turisme til efterret-
ning.  
 
Bilag: 
Notat om samarbejde, rollefordeling mellem Region Midtjylland og Midtjysk Turisme 
Igangsatte initiativer under Vækstforums handlingsplan 
Midtjysk Turisme 
  
 
 
 
1-30-232-06-V 

12. Justering af handlingsplan 2009 - status 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender status og den videre proces for justering af handlings-
plan for 2009. 

 
Beslutning 
Indstillingen vedtaget. 
 
 
 
 
  
1-01-76-17-08 

13. Innovationsudvalget - indstilling af medlemmer 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum for Region Midtjylland indstiller et medlem og en suppleant til Inno-
vationsudvalget under Fødevareministeriet. 
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Beslutning 
Vækstforum indstiller  

• Søren Frandsen, prorektor ved Aarhus Universitet og 
• Eva Nautrup, Innovative Director, Tulip 

som medlemmer til Innovationsudvalget under Fødevareministeriet og  
• Bent Mikkelsen, Regional Udvikling, Region Midtjylland og 
• Annemette Digmann, Regional Udvikling, Region Midtjylland 

som suppleanter til Innovationsudvalget under Fødevareministeriet .   
Bilag:
Henvendelse fra Fødevareministeriet om indstilling af medlem til Innovationsudvalget  
  

 

 

1-00-9-08 

14. Studietur til East of England - program

 
Sagsfremstilling 
Hermed program for Vækstforums studietur til East of England den 11. og 12. september 
2008. 
  
Besøget vil fokusere på samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv - både som 
konkret virksomhedsudvikling og som led i placeringen af kandidater fra universitetet.  
  
Universtity of Hertfordshire er en del af det engelske i10 www.i10.org.uk/ - som er et 
samarbejde mellem 11 engelske universiteter, der tilbyder en række virksomhedsudvik-
lingsprogrammer. 
  
Samarbejdet støttes af den engelske organisation East of England Development Agency 
(EEDA). EEDA svarer på mange måder til de danske vækstfora. 
  
Torsdag den 11. september 2008
University of Hertfordshire

 Processen med at transformere universitetet til at blive et ’Business Facing Uni-
versity’  

 Strategi for regional udvikling og samarbejde med erhvervslivet  
 Fremtiden for kandidaterne – ’new way of doing business’ 

East of England Development Agency (EEDA)  

 Introduktion af EEDA og EEDA’s virksomhedsstøtte programmer og den regionale 
økonomiske strategi (RIS) samt samarbejdet med East  

Fredag den 12. september 2008
  
St Johns Innovation Centre
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 Orientering om samarbejdet mellem universiteterne i East of England i i10 

 Orientering om St Johns Innovation Centre 

Praktiske oplysninger:
Torsdag den 11. september 2008 - afgang fra Tirstrup Lufthavn 
Mødetid kl. 9.00 
Afgang kl. 10.35 
  
Fredag den 12. september - afgang fra Stansted
Afgang kl. 19.45 
Ankomst kl. 22.20 (Tirstrup) 
  

 

 

1-01-76-16-08 

15. Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland - 2009

Sekretariatet indstiller, 

at forslag til mødeplan godkendes. 
 
Beslutning 
Vækstforum vedtog mødeplan for 2009. 
 
  

 

1-01-76-30-07 

16. Eventuelt

Bent Hansen orienterede om, at Aarhus Universitet har søgt ”Fonden til markedsføring af 
Danmark” om et tilskud på 3,3 mio. kr. til konferencen ”Beyond Kyoto”. Dette er Aarhus 
Universitets store internationale klimakonference i marts 2009. Konferencen skal under-
bygge samspil mellem forskning, erhvervsliv, politikere og samfund og styrke viden om 
og udvikling af løsningsmodeller til reduktion af klimaforandringer. 
 
Konferencen indgår som en selvstændig aktivitet, men udgør et centralt element i det 
erhvervsturismeprojekt, som Midtjysk Turisme gennemfører. 
 
Aarhus Universitet er ikke indstillet til tilskud fra Klimakonsortiet (nationalt) – hvorimod 
Københavns Universitet opnår tilskud til deres klimakonference, som gennemføres ugen 
efter Aarhus Universitets konference. Aarhus Universitet har fået oplyst, at Klimakonsor-
tiet generelt ikke finder, at universiteter skal have tilskud fra Fonden. Men på trods af 
denne generelle holdning er Københavns Universitet indstillet til tilskud. 



 

 

Vækstforum 29. august 2008 
 

14 

 
Konferencen hos Aarhus Universitet har opnået status som officiel COP15-aktivitet af 
Udenrigsministeriet og må dermed benytte dette mærke i sin markedsføring. Det forven-
tes i øvrigt, at Aarhus Universitet søger om tilskud fra Region Midtjylland pulje til klima-
topmødeaktiviteter.  
 
Klimakonsortiets direktør har overfor Vækstfora tilkendegivet, at man også er indstillet 
på at støtte projekter udenfor København.  
 
Bent Hansen vil som formand for Vækstforum for Region Midtjylland  henvende sig til 
Klimakonsortiet for at gøre opmærksom på, at en af de mest relevante aktører i denne 
samenhæng er netop Aarhus Universitet. 
 
Bent Hansen orienterede om Kattegatforbindelse og det faktum, at en ny rapport fra 
Transportministeriet, udarbejdet af Niras Konsulenterne konkluderer, at en Kattegatfor-
bindelse ikke kan realiseres inden for rammerne af en Storebæltsmodel.  
 
Bent Hansen påpegede, at forudsætningerne for rapportens konklusioner baserer sig på 
forudsætninger, som er markant forskellige fra forudsætningerne for såvel Storebælts-
forbindelsen og for Femern-forbindelsen. 
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Mødedeltagere: 
Bent Hansen, regionsrådsformand 
Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem 
Carsten Kissmeyer, borgmester 
Johannes Stensgaard, borgmester 
Jens Grønlund, borgmester 
Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem 
Martin Merrild, borgmester 
Aase Lydiksen, direktør 
Th. Bonne Larsen, adm. direktør 
Bodil Vilmand-Olsen, adm. direktør 
Niels Mikkelsen, gårdejer 
 
Afbud: 
Poul Müller, regionsrådsmedlem 
Nicolai Wammen, borgmester 
Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland 
Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor 
Anne Mette Zachariassen, rektor 
Lars Aagaard, adm. direktør 
Lone Færch, direktør 
Søren Skræddergaard, el-installatør 
Heine Bach, områdedirektør 
Karin Østerby (observatør) 
 
Fra administrationen deltog: 
Bo Johansen, regionsdirektør 
Lars Hansson, direktør 
Lars Vildbrad, vicedirektør 
Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder 
Pia Fabrin, sekretariatet for Vækstforum 
Jette Salling, sekretariatet for Vækstforum 
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