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Referat 

1. Status på workshop den 25. august 2020 

- Der er d.d. 15 tilmeldt til fysisk deltagelse og 9 tilmeldt til virtuel deltagelse. 

- Monika har modtaget Skype-indkaldelsen fra IDA. Når endelige liste over deltagere haves, 

sender Annette fra IDA en mødeindkaldelse til dem der skal deltage på Skype. 

- Karsten forberede er mail med en reminder til alle medlemmer om deltagelse i workshoppen. 

Monika distribuerer mailen i DK og Karsten sender mailen til Sverige og Finland. 

- Karsten undersøger mht. restaurant til SIAPWS middagen, Monika følger op på om 

deltagerne stadig vil deltage i middagen, nu når workshoppen er ændret fra to til én dag. 

- Karsten opdaterer www.info.siapws.org med information om workshoppen. 

- Thomas laver et opslag på LinkedIn med reklame for workshoppen, vi andre deler opslaget. 

- Thomas har haft fat i Norsk Fjernvarme og fundet ud af, at de er ved at udarbejde en 

vejledning til vandkvalitet i fjernvarmesystemer. Det er konsulentfirmaet KOMPA der står for 

udarbejdelse af vejledningen. Karsten følger op på dette og inviterer Norsk Fjernvarme til at 

deltage i workshoppen, og informerer generelt om SIAPWS. 

 

2. Indledende tanker om generalforsamling og workshop 2021 

- Karsten undersøger muligheden for at afholde næste års generalforsamling og workshop hos 

COWI i Århus. 

- Generalforsamlingen forsøges planlagt i uge 5 eller 6, og afholdes som en hel dag med 

workshop, som vi gjorde i 2020 hos Dansk Fjernvarme. 

- Emner til workshoppen blev drøftet, og følgende foreslået: 

o Analyser 

▪ Fx måling af pH i RGK – online og i laboratoriet. Problematik omkring det 

svære i at måle pH i meget rent vand, prøvetagning, prøvebehandling. 

▪ Fx pH værdien i processen og dens indflydelse 

▪ Fx temperaturen i processen og dens indflydelse  

o Analyseudstyr 

▪ Fx bede C.K. Environment om at fortælle om den nye EDI til brug i vandbar 

▪   

- Vi overvejer alle hvilke emner der kunne være interessante og hvilke indlægsholdere der 

kunne være muligt til de enkelte emner. 

- Når vi har en bruttoliste med emner, kunne vi lave en rundspørge hos medlemmerne om hvad 

de synes kunne være interessant. 

 

http://www.info.siapws.org/


    

2 
 

3. SIAPWS Website – hvordan skal vi bruge hjemmesiden? 

Udsættes til næste møde. 

 

4. Planlægning af GDPR-møde 
Udsættes til næste møde 

5. Eventuelt 

Kontingentopkrævning er gennemført, indtil videre uden problemer, for 2020. 

 

6. Næste møde 

Vi vil forsøge at planlægge et fysisk møde den 26/8 kl. 08:30-11:00 hos Ørsted i Gentofte. 

Ref. note: eller måske Ivan kan låne et lokale hos IDA vi kan benytte uden beregning??? 


