INVITATION
Medlemsmøde

INNOVATION OG SAMARBEJDE

- ØGET EKSPORT

RINGE, 22. NOVEMBER 2017
DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og
samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22. november
2017, hvor vi starter med en let frokost kl. 12.15. Mødet afholdes på
Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe.
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MEDLEMSMØDE

DBDHs strategi er helt klar – DBDH skal være med til at udvikle samarbejde og netværk mellem medlemmerne.
Derfor dedikerer vi dette medlemsmøde til at se på hvordan vi fremover styrker samarbejdet og hvilke
udfordringer vi står overfor.
Mødets tema kredser om innovation og samarbejde. Vi har inviteret spændende og relevante oplægsholdere
til at belyse den sammenhængskraft som vores industri har, og på hvilke områder vi fx udfordres og ikke
mindst hvordan denne kraft kan styrkes yderligere.
DBDH’s oprindelige formål var at styrke innovation
og samarbejde i branchen. Samspillet mellem
en struktureret innovativ proces, et dansk test-

INNOVATION
FIRKANT

laboratorium og eksporten er stadig tydelig
i dag. Jesper Møller Larsen, Aalborg Varme,
indleder mødet og giver sit bud på hvordan vi på
en ny måde iværksætter ”The future back to basis”,
og hvilken rolle udlandet spiller.

DANSK
MARKED

EKSPORT

Danmarks stærkeste klynge – startede som trekanten
mellem Industri, Rådgiver og Forsyning. Men i dag –
knap 40 år senere - er trekanten blevet voksen og er
nu en firkant, som består af Industri-Rådgiver-ForsyningUniversitet/Forskning. Denne model har været med til at styrke
udviklingen af fjernvarme i Danmark og dermed eksport og yderligere

innovation. Hvordan påvirkes dette samspil af nye rammebetingelser? Hvad er det europæiske/globale
perspektiv og hvordan vil de politiske vinde styrke eller svække de muligheder?
Det vil Martin Petersen, ABB, komme nærmere ind på i sit oplæg.
Efter disse to oplæg får vi præsenteret fire

FORSKNING

konkrete eksempler på samarbejder på
tværs i firkanten. De fire eksempler vil uden
tvivl give yderligere inspiration til at søge
samarbejder på tværs og herigennem
øge innovationen i den danske fjernvarmesektor.

Gennem

de

konkrete

FORSYNING

INNOVATION
SAMARBEJDE
EKSPORT

eksempler belyses bevæggrundene for at
gå ind i projektsamarbejder, og hvad fordelene og forventninger er til resultater for
henholdsvis: industri, rådgiver, forsyning,

RÅDGIVER

universitet/forskning.
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INDUSTRI

MEDLEMSMØDE
INNOVATIONSTORVET
Med inspiration fra oplæg og eksempler kigger vi indad i kredsen og holder ”torvedag” for at udnytte
netværket til styrkelse af samarbejde, eksport, partnerstrategi og innovation. På Innovationstorvet vil seks
medlemmer af DBDH fremvise nye innovationer og tiltag. Hver enkelt af de seks virksomheder får en
stadeplads på innovationstorvet, hvor ønsker om udvikling, partnerskaber og eksport kort beskrives og de
besøgende byder ind med ideer og snak om mulighederne.
Konkret bliver alle deltagere delt op i mindre grupper, som hver besøger alle stadeholdere. På 10 minutter
vil virksomheden – stadeholderen - skabe interesse for sin ide og samle ideer og inspiration i en dialog med
de besøgene.
Vi slutter af dagen af med en debat med oplægsholdere og deltagere, som diskuterer hvordan vi herfra
udvikler og styrker samarbejdsfirkanten til gavn for øget innovation og eksport.

Se det samlede program nedenfor, og meld dig til via dette link senest den 23. oktober. :

TILMELDING

Vi glæder os til at se dig til en dag med inspirerende indlæg og en aften med hyggeligt samvær med kolleger,
hvor netværket bliver plejet.
Priser for det hele er:
Pris pr deltager (ex. moms):
• Medlemsmøde kr. 1800,00
• Medlemsmiddag kr. 750,00
• Overnatning i enkeltværelse på Thaisen Hus inkl. morgenmad kr. 550,00
Vel mødt!
Med venlig hilsen
DBDH
Lars Hummelmose
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MEDLEMSMØDE
PROGRAM
12.15-13.00 FROKOST OG NETVÆRK på Thaisen Hus

13.30-17.30 MEDLEMSMØDE
Velkomst
DBDH’s formand Jan Strømvig
DBDH – The Future Back to Basis
Jesper Møller Larsen, Aalborg Varme
Danmarks stærkeste klynge
Martin B. Petersen, ABB
Samarbejder på tværs i firkanten – fire konkrete eksempler
Aarhus – verdens største fjernaflæste målerpark
Knud Bonde, Kamstrup & Bjarne Munk Jensen, Affald Varme Aarhus
Etablering af lavtemperaturzone i Gentofte
Carsten Søgaard Pedersen, Grundfos & Johan Sølvhøj, Gentofte Fjernvarme
Darthmouth College: udvikling af europæisk fjernvarme i USA
Jens Ole Hansen, Rambøll & Daniel Møller Sneum, DTU
Balancering af fjernvarme for øget optag af lavtemperatur overskudsvarme
- eksempel på samarbejde mellem Viborg Varme, Aalborg Universitet/DTU og Niras
Rasmus Aaen, Niras & Tom Diget, Viborg Fjernvarme

KAFFEPAUSE OG NETVÆRK
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MEDLEMSMØDE
PROGRAM (fortsat)
INNOVATIONSTORVET
Markedsplads hvor seks virksomheder fremviser nye ideer og nye tiltag og får mulighed for at drøfte
udvikling, partnerskaber og eksport med medlemmerne
Opfølgning på Innovationstorvet
Paneldebat – hvordan udvikles og styrkes samarbejdsfirkanten
Facilitator, Bjarne Munk Jensen, Affald Varme Aarhus & Formand for Dansk Fjernvarmes F & U konto
DBDH’s aktiviteter
Lars Hummelmose, DBDH

17.30-18.30

NETVÆRK OG SAMARBEJDE

I fælleskab mixer vi velkomstdrinks og producerer appetizers før middagen

18.30-23.30

MEDLEMSMIDDAG

samvær og netværk med kolleger
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