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SIAPWS-DK VIRTUEL Generalforsamling og Workshop, 11/2 2021 

Da bestyrelsen den 7. december skulle tage stilling til, om vi skulle holde næste års 

generalforsamling og workshop fysisk eller virtuel, blev vi hjulpet godt på vej af 

Regeringen. Samme dag meddelte Mette Frederiksen nemlig, at forsamlingsforbuddet på 

10 personer blev forlænget til udgangen af februar måned 2021. Med denne besked var 

der ikke store chancer for, at vi kunne mødes fysisk.  

I er derfor alle blevet inviteret til en virtuel generalforsamling og workshop via MS 

Teams den 11. februar 2021. Programmet er kortet ned, for at gøre dagen mere tålelig i 

forhold til, at skulle sidde ved Pc’en en hel dag         

Programmet for dagen kan I se her, og vi ser frem til at se jer: 

 

SIAPWS Friday Events – Efteråret 2020 

I løbet af efteråret 2020, har SIAPWS arrangeret fire webinarer omhandlende forskellige 

emner indenfor vandkemien. Den Nordiske forening og de tre nationale foreninger har 

skiftes til at afholde webinarene, hvilket også har betydet at webinarerne har været 

afholdt på hhv. engelsk, dansk, svensk og seneste her i dag på finsk.  

Webinarerne har været en stor succes, da vi hver gang har haft mellem 25-45 deltagere, 

så det er helt sikkert noget vi vil gøre igen i 2021. 

Alle fire webinarer er blevet optaget og I kan se både præsentationer og videoer på vores 

hjemmeside https://info.siapws.org/ under SIAPWS Blog’en. Videoer og præsentationer 

kan pt. tilgås selvom I ikke har oprettet jer som ’Member’ på hjemmesiden, men fra 2021 

vil disse kun være tilgængelige, hvis man er logget ind på ’Members Area’.  

Så hermed en kraftig opfordring til at få jer oprettet som ’Member’ på hjemmesiden       

- SIAPWS Nordic Friday Event – Conductivity, tips & tricks 

- SIAPWS DK Friday Event – Vand/dampkredsløbet 

- SIAPWS SE Friday Event – Vad mäter och analyserar vi i våra RGK-vattenreningar… 

- SIAPWS Suomi Friday Event - Silikaatin analysointi – käytännön ohjeita ja vinkkejä*  

GDPR - samtykkeerklæringer 

HUSK at sende samtykkeerklæringer retur til Monika, så vi kan få styr på GDPR 
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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 videoer og præsentationer 

fra 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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for SIAPWS DK 
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*Silica analysis – practical tips & tricks 
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