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SIAPWS-DK Generalforsamling og Workshop, 11. februar 2021 

Bestyrelsen i SIAPWS-DK er i fuld gang med at planlægge næste års generalforsamling 

og workshop, og vi har denne gang fået lov til at være hos COWI i deres lokaler i Århus. 

Arrangementet bliver afholdt den 11. februar 2021, og vil være venligst sponsoreret af 

COWI og SIAPWS-DK, og arrangementet vil derfor være gratis. 

Programmet for dagen er stort set på plads, og I kan se frem til en spændende dag. Ved 

2020 generalforsamlingen/workshop havde vi et punkt der hed ”Tre hurtige fra 

hverdagen”, og da dette gav en meget god diskussion i plenum, har vi valgt at tage det 

med igen i 2021. Så hvis I har noget fra jeres hverdag, som I vil dele med os andre, så 

hold jer endelig ikke tilbage       

Ellers vil dagen byde på to forskellige emner: Afluftning, hvor vi skal høre noget om de 

forskellige afluftnings-principper (vakuum/termisk, katalytisk og membran) og 

Målemetoder, hvor vi kommer ind på hhv. ilt-måling og pH-måling, og taler om 

metoder, teori, praksis og faldgruber.  

Da Corona situationen stadig er alvorlig, har vi også udtænkt en Plan B for dagen. Hvis 

det viser sig, at forsamlingsforbuddet stadig er lavt, og der fra virksomhedernes side 

stadig er rejserestriktioner, har vi planlagt at afholde generalforsamlingen og 

workshoppen virtuelt. For ikke at få en alt for lang dag foran skærmen, vil workshoppen 

dog blive skåret ned til tre sessioner af max 1½ time med en god pause mellem hver 

session. De tre sessioner bliver hhv. Generalforsamlingen, ”Tre hurtige fra hverdagen” 

og Afluftning. 

Vi håber at kunne mødes fysisk den 11. februar og ser frem til at se rigtig mange af jer! 

Tilmelding til workshoppen bliver som vanligt gennem IDA’s kursusportal, og I vil få 

informationer om program og tilmelding direkte i jeres mail-boks. 

COVID-19 sætter sit præg på konferencerne 

Corona-situationen har påvirket alle de store konferencer i år.  

Det årlige møde i IAPWS skulle have været afholdt i Italien i år, men det blev aflyst og 

udsat til 2021. 

Årets VGB Chemistry Conference blev reduceret til en halv dag, hvor det hele foregik 

virtuel. En af nyhederne på denne konference var, at VGB her i 2020 har publiceret en 

standard omkring analysemetoder på kraftværker (VGB S-004 ”Analysenverfahren im 

Kraftwerk”). Udfordringen ved denne standard er dog, at den lige nu kun findes på 

tysk         

Vores svenske kolleger, Matarvattensektionen, har netop offentliggjort, at deres årlige 

konference, ”Matarvattenkonferensen” nu bliver afholdt udelukkende som en virtuel 

konference. Konferencen afholdes virtuelt den 10.-11. november 2020, og du kan læse 

mere om konferensen her: https://matarvattensektionen.se/vara-konferenser-

2/matarvattenkonferensen/ Tilmeldingsfristen er den 8/11, så du kan nå det endnu. 

GDPR - samtykkeerklæringer 

Bestyrelsen har i 2020 arbejdet på, hvordan vi skal håndtere GDPR i foreningen. 

Løsningen er blevet, at vi vil indhente samtykke fra alle jer medlemmer til to forskellige 

ting: 

- Samtykke til at SIAPWS-DK må indsamle, opbevare og anvende personoplysninger 

- Samtykke til at SIAPWS-DK må anvende og offentliggøre billeder af foreningens 

medlemmer 

Så i løbet at den kommende uge, vil der blive sendt to samtykkeerklæringer til jer, som I 

bedes udfylde og sende retur.  
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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 Website 

På https://info.siapws.org/ kan du 

bl.a. finde oplysninger om SIAPWS 

Friday Events, samt inde under 

”Members Area” få adgang til 

litteraturdatabasen. Hjemmesiden 

bliver brugt til fx annoncering af 

events og nyheder.  
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