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GÅ-HJEM-MØDE OM VIDENBROER TIL VÆKST 
– NEXT PRACTICE I VIDENSAMARBEJDER 

Toprække   I den næste fokusanalyse i REG LAB afdækker vi 
vidensamarbejder, der bringer viden fra offentlig 
uddannelse og forskning ud til erhvervslivet. 
Analysen vil undersøge en vifte af videnbroer, der 
har det til fælles, at de ’flytter noget’ ude i den 
brede underskov af små og mellemstore 
virksomheder over hele landet. Dér, hvor man slet 
ikke eller meget sjældent bruger samspil. 
 
Hypotesen er, at bedre videnbroer og styrket 
viden i små og mellemstore virksomheder både 
kan øge virksomhedernes levedygtighed og skabe 
nye vækstvirksomheder. Fokusanalysen har bl.a. 
afsæt i regeringens vækstudspil Vækst og 
udvikling i hele Danmark. 
 
En række medlemmer af REG LAB har allerede 
tilkendegivet, at de bakker op om den nye 
fokusanalyse. Men projektet er stadig åbent for 
sponsorer, og analysedesignet er ikke endeligt 
lagt fast. 
 
Gå-hjem-mødet om den kommende fokusanalyse 
den 23/08 kl. 15-17.30 i REG LAB på 
Flæsketorvet i København er derfor en mulighed 
for at møde initiativtagerne til analysen, høre 
nærmere om analysens formål og give sit besyv 
med omkring analysens fokus, metode, proces 
m.v. Vi håber naturligvis også, at flere medlemmer 
vil overveje at engagere sig dybere i fokus-
analysen som sponsorer, cases, 
sparringspartnere m.v.  
 
Alle medlemmer af REG LAB er meget velkomne. 
 

På mødet hører vi, hvordan en kreds af centrale 
ressourcepersoner vurderer den kommende 
fokusanalyse om videnbroer. Vi diskuterer bl.a. 
følgende spørgsmål: 
 

• Hvilke videnbroer kommer bedst ud og 
giver de små og mellemstore 
virksomheder et reelt løft?  

• Hvad fungerer godt? Hvad kan gøres 
endnu bedre?  

• Hvad er det uudnyttede potentiale? Hvad 
kendetegner og motiverer målgruppen? 

• Hvad bremser spredningen af viden fra 
offentlig forskning og uddannelse til små 
og mellemstore virksomheder? 

 
Du kan bl.a. møde: 

 
• Dorte Kulle, chefkonsulent, 

Håndværksrådet. Dorte arbejder med 
Håndværksrådets innovationspolitiske 
dagsordener og er teamchef for projekter i 
politisk afdeling. Dortes faglige interesser 
dækker bl.a. virksomhedskultur, herunder 
særlige SMV-kulturer. 

• Knud Erik Hilding-Hamann, centerchef, 
Teknologisk Institut. Knud Erik leder 
sekretariatet for InnovationsAgenterne, 
som yder innovationstjek til små og 
mellemstore virksomheder inden for alle 
brancher overalt i Danmark.  

• Konstantin Lassithiotakis, direktør VIA 
Erhverv, VIA University College. 
Konstantin leder de erhvervsrettede 
uddannelsesaktiviteter ved Danmarks 
største professionshøjskole, Via University 
College. Han er også for nylig trådt ind i 
bestyrelsen for REG LAB. 

• Liselotte Hohwy Stokholm, direktør i 
Væksthus Syddanmark og for tiden også 
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konstitueret direktør i Væksthus 
Hovedstadsregionen. Liselotte er for nylig 
indtrådt i REG LABs bestyrelse. 

• Mikkel Wesselhoff, administrerende 
direktør, Business LF. Mikkel leder den 
lokale erhvervsudviklingsorganisation for 
Lolland og Guldborgsund Kommune og 
sidder i bestyrelsen for Dansk 
Erhvervsfremme. 

 
Tid, sted og tilmelding 
Tid: Tirsdag d. 23. august kl. 15.00-17.30.  
Sted: Soho, Flæsketorvet 68, 1., Kødbyen, 
København V. Gratis parkering, 150 meter fra 
S-tog, 600 meter fra København H, 10 
minutter fra Kastrup Lufthavn.  
Pris: Gratis medlemsarrangement for  
REG LABs medlemmer.   
 
Tilmelding: Send mail mrk. ”VIDENBROER 
23/8” til info@reglab.dk. Venligst skriv navn, 
organisation og emailadresse i 
tilmeldingsmailen. 

 
 


