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SIAPWS Danmark Generalforsamling og workshop, 7. januar 2020
Den 7. januar 2020 var 27 deltagere samlet til generalforsamling og workshop hos Dansk
Fjernvarme i Kolding. Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, effektivt
styret af Thomas Dalgaard (SILHORKO). På generalforsamlingen blev det vedtaget at
fastholde de 3.500 kr. i årligt kontingent, og derudover blev Erik Fl. Smitshuysen
(Fjernvarme Fyn) valgt som revisor.
Efter generalforsamlingen fortsatte dagen med den workshop, hvor emner var hhv.
fjernvarme og røggaskondensering, hvor vi havde indlæg fra både Dansk Fjernvarme,
COWI, Amager Ressourcecenter og Ørsted.
Et nyt forsøg ved denne
workshop var et punkt vi kaldte
”Tre hurtige fra hverdagen”.
Her kunne deltagerne fortælle
om et problem/en udfordring
der har/har haft på et anlæg, og
få feedback fra tilhørerne. Her
blev problemer som forurening i
et fjernvarmesystem, forurening
i et vanddampkredsløb og
problemer med korrosion i
elkedler adresseret. Punktet gav anledning til nogle rigtig gode diskussioner, og vil blive
et punkt der gentages ved fremtidige workshops.

SIAWS Nordic generalforsamling
I 2019 blev generalforsamlingen for første gang afholdt som et todages arrangement,
arrangeret af vores finske kolleger, SIAPWS Suomi. I 2020 var det så SIAPWS DKs tur
til at stå for arrangementet, og vi havde igen planlagt et todages arrangement hos IDA i
København den 18.-19. marts, med et anlægsbesøg hos ARC/Amager Bakke.
På grund af situationen med COVID-19, måtte arrangementet udsættes til senere på året,
og generalforsamlingen måtte afholdes virtuelt på Skype. Så den 18. marts tunede i alt 15
deltagere ind på Skype for at deltage i generalforsamlingen, fire fra Finland, fem fra
Sverige og seks fra Danmark. På mødet blev et forslag til nye vedtægter og nye bilag i
form af SIAPWS Vision og Mission behandlet og godkendt. Sara Sjögren (Vattenfall,
Uppsala) blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen, og Arja Lehikoinen og Monika
Nielsen blev genvalgt for yderligere to år. Derudover trådte Anna Edebo også ind i
bestyrelsen, som repræsentant for E.ON i Sverige, der er Group medlem af SIAPWS.
Den ellers planlagte workshop er nu blevet udsat til den 25.-26. august 2020. Da vi
havde planer om at arrangere en SIAPWS-DK workshop i august også, bliver denne nu
slået sammen med den nordiske workshop. Se mere ovre til højre og på linket til IDA.

SIAPWS Website

SIAPWS Danmark
c/o IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Hvis du har spørgsmål til
SIAPWS Danmark, så kontakt
endelig en fra bestyrelsen:
Monika Nielsen, Formand
moneb@orsted.dk
Thomas Dalsgaard, Næstformand
tda.dk@silhorko.dk
Henrik Rostgaard, Sekretær
hero@hofor.dk
Karsten Thomsen, Kasserer
knth@cowi.dk
Ivan Lilleng, Bestyrelsesmedlem
ivan@lilleng.dk

Hvis du ønsker medlemskab af
SIAPWS Danmark, så kontakt
endelig vores kasserer, Karsten
Thomsen
Årligt medlemsgebyr for virksomheder
på 3.500 kr.

SIAPWS Nordic
Workshop, august 2020
Det Nordiske SIAPWS har planlagt en
workshop den 25.-26. august 2020.
Workshoppen afholdes på engelsk og
vores Nordiske kolleger er også
inviteret.
Så reserver den 25.-26. august 2020,
hvor vi mødes hos IDA i København
til et par spændende dage. Deltagelse i
workshoppen er gratis!

SIAPWS har i samarbejde med COWI arbejdet på at få en hjemmeside op og stå for
SIAPWS. Hjemmesiden vil være en fælles hjemmeside for den nordiske, danske og
finske organisation. Den svenske organisation beholder deres eksisterende hjemmeside.

Program og tilmelding kan ske på
følgende link:

Hjemmesidens adresse offentliggøres efter påske

https://ida.dk/arrangement/siapwsworkshop-2020-336217

IAPWS årsmødet i Torino til september er aflyst på grund af COVID-19 og
udsættes til 2021.
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