
KORSØR, 14. JUNI 2017

Stæhr Johansens Vej 38  ·  2000 Frederiksberg  ·  Tlf.: 8893 9150  ·  www.dbdh.dk

DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommerens 

medlemsmøde den 14. juni 2017 med start kl.12.15 (frokost). Mødet afholdes på Comwell Campus 

Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. 

Fokus for mødet er Nordamerika og - Netværk! 

NORDAMERIKA 
OG NETVÆRK

Invitation
MEDLEMSMØDE



NORDAMERIKA OG NETVÆRK
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NORDAMERIKA - OG MARKEDET FOR FJERNKØLING OG FJERNVARME

Vi lægger ud med Nordamerika, hvor Ken Smith, President og CEO, Ever-Green Energy, Saint Paul deler 

sine forventninger til den fremtidige udvikling af district energy i Nordamerika – set i lyset af den nye Trump 

administration.

Herefter vil 2 x Jakob - henholdsvis Jakob Bjerregaard, Den Danske Ambassade i Washington, og Jakob 

Erik Scmidt, Det Danske Generalkonsulat i Toronto - belyse mulighederne for danske virksomheders eksport 

til det nordamerikanske marked i district energy sektoren. Blandt andet gennem District Energy Alliance 

(DDEA) som gennem partnerskaber med nordamerikanske byer, forsyningsselskaber, universiteter, og 

projektudviklere faciliterer udvikling og implementering af fjernvarme- og fjernkølingsprojekter. Flere af 

DBDH’s medlemsvirksomheder er partnere i DDEA.

Do’s and dont’s skal der også tages hensyn til, når man bevæger sig ind på det nordamerikanske marked. Jens 

Ole Hansen, Rambøll, som har været bosat i USA, deler sine erfaringer på dette område.
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NETVÆRK – NETVÆRK – NETVÆRK

Selve DNA’et i DBDH er at skabe, udvikle og formidle stærke netværk. Vi har et rekordstort 

antal medlemmer –  i skrivende stund tæller foreningen 73 medlemmer. Derfor vil anden 

halvdel af mødet sætte fokus på hvor vigtigt det er at arbejde strategisk med sit personlige 

netværk. Til det formål har vi engageret en kæmpestor kapacitet på området: Mark 

Patterson, Network Academy, er hovedtaler på internationale konferencer og kongresser 

samt gæsteforelæser på universiteter og business schools. Hans udgangspunkt vil være 

fællesskabet mellem et effektivt distribueret fjernvarmenet, og et effektivt distribueret 

professionelt netværk. Ud over et inspirerende oplæg, vil Mark engagere os i gode diskussioner og mini-

workshops. Gå ikke glip af dette værdiskabende oplæg, hvor vi går i dybden med begrebet netværk og får 

værdifulde strategier, værktøjer, tips og tricks til at skabe professionelle netværk.

”Network Academys program er guld værd for alle der vil skabe resultater, og har givet mig inspiration, ny 

viden og effektive redskaber” Søren Pind, Uddannelses- og Forskningsminister.

Deltag i mødet og få plejet netværket gennem en dag med inspirerende indlæg og en aften med hyggeligt 

samvær med kolleger. Tilmelding sker via dette link senest 29. maj:  TILMELDING HER

Pris pr deltager (ex. moms):

• Medlemsmøde kr. 1.800,00

• Medlemsmiddag kr. 650,00

• Overnatning i enkeltværelse på Comwell Campus Klarskovgaard inkl. morgenmad kr. 880,00

Vel mødt! 

Med venlig hilsen 

DBDH 

Lars Hummelmose

Mark Patterson

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP15zLLa6bLn_RuCnNvqDK0s2-_Urbb-nOEs7qRhfrNesSpw/viewform?c=0&w=1


FORELØBIGT PROGRAM: 

12.15-13.00

Frokost og netværk på Comwell Campus Klarskovgaard 

13.00-17.30

Medlemsmøde  

Program:

• Velkomst, DBDH’s formand Jan Strømvig

• Præsentation af 3 nye DBDH medlemsvirksomheder

• Expectations of district heating development in North America, Ken Smith, CEO, Ever-Green Energy

Kaffepause og netværk

• Markedsmuligheder for dansk fjernvarmeteknologi i USA, Jakob Erik Schmidt,

 Det Danske Generalkonsulat i Toronto / Jakob Bjerregaard, Den Danske Ambassade i Washington

• DO’s and DONTs in doing business in North America, Jens Ole Hansen, Rambøll

Kaffepause og netværk

• The Network Code, Mark Patterson

 Et engageret oplæg efterfulgt af relevante interaktive øvelser

18.30-23.30

Medlemsmiddag og kaffe, samvær og netværk med kollegaer
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