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DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer 

og samarbejdspartnere til vinterens medlemsmøde den 6. december 

2018, hvor vi starter med en let frokost kl. 12.15. Mødet afholdes på 

Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.

DBDH STRATEGI
DIGITALISERING I FJERNVARMESEKTOREN
INNOVATIONSTORVET

INVITATION 
Medlemsmøde

TALISERING



Deltag i mødet og få indsigt i hele tre områder: 

vær med til at præge DBDH’s fremtidige strategi 2019-2019, hør seneste nyt om digitalisering i fjernvarme-

sektoren og sidst men ikke mindst  - deltag i udvikling af nye ideer på innovationstorvet. 

DBDH’s nye strategi
Vi lægger ud med strategien: Hele efteråret har DBDH’s bestyrelse arbejdet 

intensivt med ny strategi for DBDH, der skal afløse den eksisterende 

som udløber i 2018. Alle medlemmer har modtaget et spørgeskema, 

svarene er blevet analyseret, og nu er det tid til at få en god drøftelse 

med medlemmerne, så alle ender kan mødes, og vi kan beslutte den 

rette strategi for DBDH i de kommende tre år. Efter et kort oplæg 

om bestyrelsens forslag til strategi, glæder vi os til en konstruktiv 

drøftelse med alle medlemmer.

Hvilke perspektiver har den digitale transformation på fjernvarmesektoren? Det er et yderst relevant 

spørgsmål som indebærer tanker om vores energisystemers fremtid og digitaliseringens rolle i forskellige 

dele af fjernvarme- og fjernkølesektoren. Digitalisering skulle gerne gøre hele energisystemet mere smart, 

mere effektivt og muliggøre flere grønne løsninger i sektoren. Hør mere om emnet fra eksperterne inden for 

hver af områderne: Produktion, distribution og forbrugerleddet - og deltag i den efterfølgende debat, som 

Steen Schelle Jensen, Kamstrup, vil moderere.
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Digitalisering i
fjernvarmesektoren



Innovationstorvet 
Var en kæmpe succes sidste år – og på opfordring fra medlemmerne gentager vi denne ”torvedag”. Formålet 

er selvfølgelig at udnytte vores netværk til at styrke 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.

Se det samlede program nedenfor, og meld dig til via dette link senest den 1. november. :     TIL

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. 700,00

• Overnatning i enkeltværelse på Skanderborg Park inkl. morgenmad kr. 900,00

Vel mødt! 

Med venlig hilsen 

DBDH 

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


PROGRAM 

12.15-13.00 FROKOST OG NETVÆRK PÅ SKANDERBORG PARK   

13.00-17.30 MEDLEMSMØDE

Velkomst 

DBDH’s formand Jan Strømvig

DBDH – nye medlemmer

Tre nye medlemmer præsenterer deres virksomhed og hvorfor de vil være en del af DBDH

DBDH strategi 2019-2022

Præsentation af udkast til ny strategi

Lars Hummelmose, DBDH

Drøftelse af strategi og input fra medlemmerne

Digitalisering i fjernvarmesektoren

Moderator: Morten Duedahl, DBDH

Digital Road map for District heating & Cooling

Insights in how the digitalization will impact the industry – and how will we  get to this future scenario

Dirk Vanhoudt, Researcher Energy Technology, EnergyVille, Belgium

 

Production Level of digitalisation

Maximum integration of sustainable heat production sources, multiple smaller heat productions sources 

and prosumers requires digitalization in the form of smart control

Martin Petersen, Regional  Sales and Marketing Manager, ABB

 

The future of digital utilities

Digitalisation of the supply systems is the answer to the constant demands for a more efficient and 

environmentally friendly operation

Søren Berg Lorenzen, Head of Planning – Energy, Frederiksberg Forsyning

 

Did your meter communicate today? 

Smart meters deliver Big Data and new possibilities for better and for worse in the utility sector. How do 

we benefit the most without making societies and individuals vulnerable?

Steen Schelle Jensen, Head of Heat Cooling Solutions, Kamstrup

Fortsættes næste side >
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PROGRAM (fortsat)

KAFFEPAUSE OG NETVÆRK

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 – hvad fik vi ud af det?

17.30-18.30 NETVÆRK OG AFSLUTNING MED FYRAFTENSØL

18.30-23.30 MEDLEMSMIDDAG

Samvær og netværk med kolleger

MEDLEMSMØDE

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


