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Sted SKYPE-møde 

 

Referat 

1. Status siden sidst 

❖ GDPR sættes på dagsorden som særskilt punkt på næste møde. Ivan og Henrik har fundet 

diverse materiale som kan rundsendes til bestyrelsen. Karsten har også fundet noget internt 

COWI materiale. Det forventes at vi kan få assistance til GDPR fra IDA. 

 

❖ Dansk Fjernvarme har ikke meldt sig som deltager i SIAPWS. Vores hidtidige kontakt er gået 

på pension. Thomas kender den nye kontakt-person og kontakter ved lejlighed 

vedkommende med henblik på at indgå samarbejde i en eller anden form. 

 

❖ En af Ørsteds varmekunder ønsker at tilsætte iltbinder til fjernvarmevandet. Monika skal have 

dialog med kunden om emnet og redegøre for at det er en dårlig ide og imod Dansk 

Fjernvarme’s egne anbefalinger. (Red. Se f.eks Fjernvarmen nr. 2, marts 2017, side 40 til 44) 

 

2. Økonomi 
Karsten har sendt oplæg til kontoplan til IDA og afventer tilbagemelding. Den nye kontoplan 
afspejler at SIAWPS-DK og SIAPWS skal have separat økonomi. 

Budgettet blev gennemgået. Økonomien for begge foreninger ser OK ud.  

Kontingent-opkrævning kan sættes i gang nu. Karsten kontakter IDA for nærmere afklaring. 

 

3. SIAPWS Webside 

Karsten er sammen med Nuuti fra SIAPWS-Suomi i gang med en web-side, der skal anvendes 

både af SIAPWS, SIAPWS-Suomi og SIAPWS-DK. Web-siden forventes lanceret efter sommer. 

 

4. Workshop den 27. august 

Monika har fået adgang til IDA’s kursusportal og opretter workshoppen ASAP.  

 

Programmet er ”klippet” fra kursusportalen og vist på bilag 1. Tilmeldingsfristen er sat til den 22. 

august kl. 9. 
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Varighed af oplæg er ca. 20 minutter – derefter 20 minutters diskussion/videndeling ved bordene. 

Monika udarbejder diskussions-/spørgsmålkort som oplæg til videndeling ved bordene efter 

indlæggene. 

 

Ivan booker forplejning hos IDA – morgenmad, kaffe/the/vand formiddag og frokost. 

 

Rundvisningen på Amagerværket forventes koncentreret omkring omvendt osmoseanlægget til 

afsaltning af havvand og de nye membran-anlæg til rensning af røggaskondensat fra den  

flisfyrede blok 4. Karsten assisterer ved rundvisningen. 

 

5. Nyhedsbrev 

Det første nyhedsbrev er udsendt. 

Monika udarbejder udkast til nyhedsbrev om workshoppen. Hvis der kommer en aftale med 

Dansk Fjernvarme kan dette nævnes i nyhedsbrevet. 

 

6. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

7. Næste møde 

Afholdes den 22. August, kl. 10 via Skype, Monika har indkaldt. 
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Bilag 1 

 

 

Program for workshop den 27. august 

 

 
 


