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I juni 2018 er det 40 år siden DBDH så dagens lys ved en stiftende generalforsamling i Odense. Dansk 

Fjernvarmes daværende formand Lennart Larson var initiativtager, og efter mødet var DBDH en realitet med 

18 medlemsvirksomheder!  Formålet var at arrangere samlede eksportfremstød og dermed sikre at danske 

virksomheder fik mulighed for at løse en stor del af fjernvarmeopgaverne i udlandet. Initiativet fra 1978 har 

vist sig at være bæredygtigt, og i dag medvirker DBDH fortsat til at Danmark i udlandet er synonymt med 

fjernvarme! Nu med mere end 70 medlemsvirksomheder. 

Jubilæet skal naturligvis markeres.
Derfor er det med fornøjelse at vi inviterer til jubilæumsdag

Torsdag den 28. juni kl. 14.00

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Med både et fagligt og et socialt program:

Den faglige del er naturligvis i fjernvarmens tegn. Her kommer vi bl.a. omkring både udviklingen og fremtids-

udsigterne såvel nationalt som internationalt.

ET TILBAGEBLIK PÅ DEN HISTORISKE UDVIKLING AF FJERNVARMEN I DANMARK

– OG ET BLIK FREM 

Lars Gullev, adm.dir. VEKS, og tidl. Formand i DBDH

INTERNATIONAL REVIEW OF DISTRICT HEATING AND COOLING.

THE HISTORY AND THE WAY FORWARD

Robin Wiltshire, Technical Director, Building Research Establishment (BRE)

FJERNVARMENS KONKURRENCEFORHOLD OVERFOR INDIVIDUEL OPVARMNING

Jesper Koch, adm. dir., Grøn Energi

ENERGIFORLIGET 2018 – MED FOKUS PÅ FJERNVARMEN

Lars Christian Lilleholt, Energi- Forsynings- og Klimaminister
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Herefter sætter vi fokus på en anden vigtig del af årsagen til DBDH’s succes gennem 40 år - nemlig muligheden 

for at pleje sit netværk gennem uformelle drøftelser med kolleger i branchen. 

Uden at røbe for meget kan vi godt love at det bliver en underholdende dag med lidt motion på golfbanen, 

konkurrencer, sjove fristelser, god underholdning,  god mad og godt selskab. Denne del af programmet 

starter ca. kl. 16 og slutter ca. kl. 24. Dagen er udelukkende for DBDH’s medlemmer og en række særligt 

inviterede gæster, som alle har det til fælles at de spiller en særlig rolle i DBDH’s historie eller nuværende 

virke.

Pris for deltagelse er meget favorabel,  idet DBDH dækker alle ekstraordinære jubilæumsomkostninger.

Jubilæumsarrangement inkl. underholdning, jubilæumsmiddag og overnatning i enkeltværelse,

samt morgenmad kr. 2.750,00

Jubilæumsarrangement uden overnatning kr. 1.650,00

 Vi glæder os til at modtage jeres tilmelding hurtigst muligt og senest 31. maj 2018.

                                                                       TILMELDING

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP15zLLa6bLn_RuCnNvqDK0s2-_Urbb-nOEs7qRhfrNesSpw/viewform

