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SIAPWS Danmark årsberetning 2020 
 

SIAPWS-DK Generalforsamling og workshop den 7. januar 2020 

2020 startede ud med den årlige generalforsamling, som blev afholdt den 7. januar hos Dansk 

Fjernvarme i Kolding. Generalforsamlingen var igen kombineret med en workshop, og i alt 

28 deltog i arrangementet. Der var i henhold til vedtægterne ikke valg til bestyrelsen, men 

Erik Smitshuysen fra Fjernvarme Fyn blev valgt som revisor. På workshoppen var det 

emnerne bakterier i fjernvarmesystemet, røggaskondenseringen på Amager Ressource Center 

og idriftsættelsen af Skærbækværket nye biokedler der var i fokus. På workshoppen 

introducerede bestyrelsen et nyt punkt som vi kaldte ”Tre hurtige fra hverdagen”. Her er der 

mulighed for, at deltagerne på workshoppen kan fortælle om egne erfaringer eller 

udfordringer, og på den måde søge input fra de andre deltagere. Dette var en stor succes, og 

vil være noget vi fortsætter med fremover. 

SIAPWS Årsmøde i København den 18.-19. marts 2020 

Den årlige generalforsamling og workshop i SIAPWS Nordic skulle have været afholdt i 

København den 18.-19. marts 2020. Hele arrangementet var planlagt og indlægsholderne på 

plads, da Regeringen den 11. marts lukkede Danmark ned på grund af COVID-19. Den 

formelle generalforsamling blev derfor afholdt virtuelt via Skype den 18. marts. Monika 

Nielsen (DK) og Arja Lehikoinen (FIN) blev begge genvalgt til bestyrelsen, og Sara Sjögren 

(SE) og Anna Edebo (SE) blev valgt ind i bestyrelsen som nye medlemmer.  

SIAPWS Nordic / SIAPWS-DK workshop den 25. august 2020 

Da den nordiske workshop i marts ikke kunne gennemføres pga. COVID-19, blev 

programmet genbrugt i august, hvor der blev arrangeret en fælles nordisk workshop i 

København, hvor man kunne vælge at deltage ved fysisk deltagelse i København eller deltage 

virtuelt via Teams. 

Dette var SIAPWS’ første forsøg med at afholde en workshop med både fysisk og virtuel 

deltagelse både fra tilhører og taleres side. Arrangementet blev en stor succes, trods lidt 

tekniske udfordringer og begyndervanskeligheder. 14 deltog fysisk i København og 50 deltog 

virtuelt fra hhv. Norge, Sverige, Finland og Danmark.     

IAPWS Årsmøde 2020 

Det årlige møde i IAPWS blev desværre aflyst på grund af COVID-19.  

GDPR 

I 2020 har Bestyrelsen arbejdet på at få styr på GDPR i foreningen. Der er udarbejdet to 

samtykkeerklæringer – én for persondata og én for brug af billeder, hvor foreningens 

medlemmer skal skrive under på disse erklæringer. Der mangler stadig at komme nogle 

erklæringer retur fra medlemmerne, men det bliver der fulgt op på i 2021. 

IAPWS TGD om røggaskondensering og behandling af røggaskondensat 

Arbejdet omkring udarbejdelse af en TGD omkring røggaskondensering og behandling af 

røggaskondensat er kommet rigtig godt i gang, under kyndig vejledning og styring af Karsten 

Thomsen. 


