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Konstituerende bestyrelsesmøde 

Deltagere 

Monika Nielsen   Formand 

Thomas Dalsgaard  Næstformand 

Karsten Thomsen  Kasserer 

Ivan Lilleng   Bestyrelsesmedlem (deltog pr. telefon/mail) 

Henrik Rostgaard  Sekretær 

Dato 29. april 2019, kl. 9 

Sted SKYPE-møde 

 

Dagsorden/referat 

1. Fordeling af bestyrelsesposter 

Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til deltagerlisten ovenfor. 

 

2. Fordeling af opgaver/ansvarsområder 

❖ Indkaldelse til møder inkl. dagsorden: Formand 

❖ Referat fra møder:    Sekretær 

❖ Vedligeholdelse af medlemslister: Kasserer 

❖ Kontingent i samarbejde med IDA: Kasserer 

❖ Planlægning af workshops:  Alle 

 

❖ Nyhedsbreve 

➢ Monika udarbejder udkast til nyhedsbrev. 

➢ Omfang – ca. 1 -2 sider. Frekvens? 

➢ Udsendes tidligst efter Matarvattensektionens bestyrelsesmøde 8. maj 

➢ Info om konstituerende bestyrelsesmøde 

➢ GDPR – hvordan vil vi håndtere det i SIAPWS-DK 

➢ Dato for næste Workshop 

➢ SIAPWS Årsmødet i Helsinki 

➢ Nye medlemmer – hvordan bliver man medlem af SIAPWS-DK? Fast info-boks i hvert 

nyhedsbrev 

 

❖ Web 

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

både af SIAPWS, SIAPWS-Suomi og SIAPWS-DK. 

➢ Web-siden forventes lanceret i løbet de næste par måneder. 

 

❖ Organisation 

➢ SIAPWS-DK er en fagteknisk gruppe under IDA. I forbindelse med 

planlægning/afholdelse af møder har vi adgang til IDA’s mødesystem og kan derved langt 

hen ad vejen klare os selv. 

➢ Tilmelding af møder/workshop og kurser skal ske via IDA’s mødesystem, da tilmelding via 

telefon/mails er alt for arbejdskrævende for bestyrelsen. 
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3. Økonomi – status på dialog med IDA 

Karsten laver en aftale med IDA omkring kontoplan for både SIAPWS og SIAPWS-DK. 

 

4. GDPR 

Medlemslister og opdatering af disse, hvordan håndteres dette korrekt? Alle i bestyrelsen 

forsøger at undersøge håndtering af GDPR-reglerne 

 

5. Workshop i efteråret 

❖ Sted 

➢ Møde hos IDA incl. frokost og rundvisning på AMV. 

❖ Dato 

➢ Tirsdag den 27. august 2019. 

❖ Forslag til indhold 

➢ Den basale vandkemi – præsentation og diskussion ved bordene. 

➢ Omvendt Osmose. 

➢ Analyseparametre og overvågning i vand/damp/fjernvarmevand, ”Hvorfor måler vi det” 

➢ Røggaskondensering? 

 

6. Næste møde 

Onsdag den 12. juni 2019, kl. 10 via Skype. Monika har indkaldt. 

 

7. Eventuelt 

Hvordan kommer vi i kontakt med potentielle SIAPWS-DK-medlemmer, som endnu ikke kender 

foreningen. 


