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Bestyrelsesmøde 2021-2    

 

Deltagere 

Monika Nielsen   Formand  

Thomas Dalsgaard  Næstformand 

Karsten Thomsen  Kasserer   

Jørgen Pors-Nielsen  Bestyrelsesmedlem  

Henrik Rostgaard  Sekretær 

Dato 1. marts, kl. 13:00  

Sted Teams-møde 

 

Referat 

1. Velkommen til Jørgen, intro til bestyrelsens arbejde og konstituering 

Monika bød velkommen til Jørgen som nyt bestyrelsesmedlem. Arbejdsfordelingen har hidtil 

været som vist nedenfor (klip fra det konstituerende bestyrelsesmøde i 2019), men alle er 

naturligvis velkommen til at byde ind med idéer og forslag til aktiviteter mv. 

 

❖ Indkaldelse til møder inkl. dagsorden: Formand 

❖ Referat fra møder:    Sekretær 

❖ Vedligeholdelse af medlemslister: Kasserer 

❖ Kontingent i samarbejde med IDA: Kasserer 

❖ Planlægning af workshops:  Alle 

 

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Det blev aftalt at vi fortsætter som vist i deltagerlisten. 

 

 

2. Evaluering af generalforsamlingen og workshoppen 

Der var ca. 20 deltagere – både til generalforsamling og workshop, hvilket var tilfredsstillende. 

Der var ligeledes tilfredshed med de tekniske indlæg og de ”Tre hurtige fra hverdagen”. 

 

 

3. Indledende snak om fysisk workshop i efteråret 

Det forsøges at arrangere en 1,5 dages workshop med fysisk fremmøde i efteråret. Der stiles 

efter den 9. og 10. september. Workshop den 9. september og anlægsbesøg om formiddagen 

den 10. september, afsluttende med frokost. 

 

Karsten undersøger om COWI Århus vil lægge lokaler til og om anlægsbesøget kan foregå hos 

Lisbjerg Forbrænding. 

 



    

2 
 

INTERNAL 

Workshoppen skal indeholde så mange som muligt af de ”Tre hurtige fra hverdagen”, samt f.eks 

emner om ilt-, pH- og ledningsevnemåling – meget gerne relateret til praksis. 

 

Eventuelt kan udsendes spørgsmål til medlemmerne, hvilke emner der er ønske om/forslag til. 

 

Monika udarbejder forslag til tidsplan for workshoppen. På næste bestyrelsesmøde arbejder vi 

videre med programmet. 

 

 

4. SIAPWS hjemmesiden 

Monika udarbejder blog-opslag om de kommende fredags-events. 

 

Generelt er der ikke meget respons på de opslag som er lagt op. 

 

Hjemmesiden skal tilpasses således at nye mapper og dokumenter bliver synlige på 

hjemmesiden og ikke bare i Dashboard.  

 

 

5. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

 

6. Næste møde 

12. april 2021, kl. 8:30 via Teams. Monika har sendt mødeindkaldelse ud. 


