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Referat 

1. Evaluering af workshop afholdt den 27. august 

Vi har fra IDA modtaget deltagernes evaluering af dagen. Der er dog kun 11 besvarelser. En 

enkelt deltager har scoret 4 – resten af besvarelserne har scoren 8, 9 og 10.  

 

Lokalet får lidt hård kritik af en enkelt deltager – det er dog ikke bestyrelsens opfattelse at der var 

for varmt/dårlig luft i lokalet, på trods af at det var en varm solskinsdag. 

 

Værksbesøget får en lidt blandet evaluering – det er set før – nogle synes at det unødvendigt 

med værksbesøg og andre er meget interesserede i netop værksbesøgene. 

 

Generelt giver besvarelserne et positivt indtryk af workshop’en og det er også bestyrelsens 

opfattelse at dagen var en succes. 

 

Link til deltagerevalueringen: https://arrangementsevaluering.ida.dk/samletresultat/331E31C0-

0854-42C1-8160-9B5FFE310E41?fb=1 

 

Vi blev presset på tiden om formiddagen – pludselig var det frokost, så næste gang skal der 

findes mere tid – bl.a så der også er tid til evaluering af mødet/workshop’en. 

 

Det var lidt svært at få snakken/erfaringsudvekslingen i gang ved bordene efter indlæggene og 

der gik også lidt kuk i hvordan deltagerne placerede sig i forhold til vores oplæg om at man skulle 

sætte sig ved et ”fjernvarmebord” henholdsvis ”kraftvarmeanlægsbord”. 

 

Vores næste arrangement er uden værksbesøg og ved efterfølgende arrangementer hvor der 

indgår værksbesøg, kan vi f.eks lægge besøget kl. 15, så det kun er de virkeligt interesserede der 

deltager i denne del. 

 

2. Generalforsamling og næste møde 

Næste møde inklusiv generalforsamling forsøges afholdt i januar – f.eks den 7. eller 8. januar 

2020. Dansk Fjernvarme har tilbudt at lægge lokaler til arrangementet. Thomas følger op og 

undersøger om disse dage er mulige. 

 

https://arrangementsevaluering.ida.dk/samletresultat/331E31C0-0854-42C1-8160-9B5FFE310E41?fb=1
https://arrangementsevaluering.ida.dk/samletresultat/331E31C0-0854-42C1-8160-9B5FFE310E41?fb=1
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3. GDPR-møde 

Afholdes den 6. november 2019, kl 10 – 12. Monika har sendt mødeindkaldelse ud. 

 

4. Økonomi 
Ikke behandlet. 

5. SIAPWS Webside 

Ikke behandlet. 

 

6. Nyhedsbrev 

Ikke behandlet. 

 

7. Eventuelt 

Silhorko og Kamstrup holder fælles fjernvarmeseminar den 30. januar 2020 

 

8. Næste møde 

Se under GDPR. 


