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I løbet af den seneste måned er der sket en ændring i bestyrelsens sammensætning. Af
personlige årsager har Karsten Thomsen været nødt til at trække sig fra alt arbejde i både
SIAPWS-DK, SIAPWS Nordic og IAPWS regi. Karsten har ydet en kæmpe indsats i både det
nationale, nordiske og internationale arbejde, hvilket der her skal lyde en stor TAK for.
I SIAPWS-DKs bestyrelse betyder det, at vi er én mindre, og sådan fortsætter vi året ud, hvor
vi vil fortsætte arbejdet med at planlægge en workshop til efteråret.
Ved generalforsamlingen 2022, står vi i den situation, at vi skal have valgt TO nye
medlemmer til bestyrelsen. Så I må allerede nu gerne begynde at overveje muligheden for at
stille op😊

SIAPWS Friday Events – Foråret 2021
I løbet af foråret 2021, har SIAPWS arrangeret fire webinarer omhandlende forskellige emner
indenfor vandkemien.
Alle fire webinarer er blevet optaget og I kan se både præsentationer og videoer på vores
hjemmeside https://info.siapws.org/ i ”Member area” under SIAPWS Workshops. Hvis man
ikke er registreret som ’Member’ på hjemmesiden, kan man ikke tilgå materialet fra
webinarerne. Så hermed en opfordring til at lade sig registrere.
De fire webinarer her i foråret havde følgende titler:
•
•
•
•

EDI instead of cation resin when measuring acid conductivity – the instrument
EDI instead of cation resin when measuring acid conductivity – operating experience
Boric acid in feed water systems
Bacteria in FGC treatment – experience with analysis, prevention, and solutions

FYSISK Workshop den 30. september – 1. oktober 2021
Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge en workshop, hvor vi alle kan mødes fysisk til
nogle hyggelige dage, hvor vi kan få gavn af og pleje dette fantastisk netværk.
Workshoppen afholdes den 30. september 2021 og den 1. oktober 2021 i Århus.
Den 30 september har vi planlagt en workshop hos COWI, hvor vi mødes til morgenkaffe og
derefter har vi fyldt dagen ud med forskellige indlæg omkring fx analyseudstyr som
ledningsevne, ilt og pH. Derudover skal vi høre lidt fra den nyopstartede el-kedel ERFA
gruppe, og der er også sat tid af til ”Tre hurtige fra hverdagen”. Her bliver der mulighed for at
komme med en problemstilling fra hverdagen, og få en masse gode input med hjem. Så gå
allerede nu i tænkeboks om der er noget DU kan bidrage med!
Efter workshoppen den 30. september, tjekker vi ind på et hotel i Århus, og om aftenen har
bestyrelsen arrangeret en middag for alle deltagerne. Vi ser virkelig frem til lidt social
samvær, hvor vi kan lære hinanden endnu bedre at kende.
Den 1. oktober har vi arrangeret en rundtur på BKVV i Lisbjerg. Vi mødes på værket om
formiddagen og får en introduktion til værket. Herefter skal vi en tur rundt på værket, og til
sidst slutter vi af med frokost, inden vi kan tage på en velfortjent weekend.
Arrangementet vil kun være for medlemmer af SIAPWS-DK og vil være GRATIS, idet
SIAPWS-DK betaler for udgifterne (vi undersøger i øjeblikket muligheden for at
hotelovernatningen også kan være gratis).
Vi har et max antal til dette arrangement på ca. 30 personer. For at alle medlemsvirksomheder
har mulighed for at tage del i workshoppen, bliver tilmeldingen derfor delt over to perioder,
hvor man i den først periode kun kan tilmelde én person pr. virksomhed. Efter den første
periode åbner vi op for yderligere tilmeldinger, hvis der er ledige pladser.

Hvis du har spørgsmål til
SIAPWS Danmark, så kontakt
endelig en fra bestyrelsen:
Monika Nielsen, Formand, Kasserer
moneb@orsted.dk
Thomas Dalsgaard, Næstformand
tda.dk@silhorko.dk
Henrik Rostgaard, Sekretær
hero@hofor.dk
Jørgen Pors-Nielsen, Bestyrelsesmedlem
jponi@mec-bhp.dk

Hvis du ønsker medlemskab af
SIAPWS Danmark, så kontakt
endelig vores formand, Monika
Nielsen
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.

Medlemstallet i juni 2021 for
SIAPWS DK
32
Se oversigt over medlemmer her

Kontingentopkrævning 2021 er i
gang

Vi glæder os rigtig meget til at se mange af jer til et par spændende dage i Århus. I vil senere
modtage de endelige detaljer omkring workshoppen og omkring tilmeldingen.
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