
 

Bedre, stærkere og mere 

relevante netværk i 
Energiforum Danmark 

 
Energiforum Danmarks bestyrelse inviterer lokalt aktive, Ung i Energi, 

netværksmedlemmer og andre interesserede til møde med 
omdrejningspunktet: Netværk i Energiforum Danmark. 

 
Tid: Tirsdag d. 13. juni kl. 10-15 

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, Billund 

Tirsdag d. 13. juni skal netværkene i Energiforum Danmark have et 

service-eftersyn. Hvordan får vi bedre, stærkere og mere relevante 
netværk, både når vi taler om det store landsdækkende netværk 

”Energiforum Danmark” og vores geografiske eller emne-baserede 
netværk.  

 
Hvad er meningen med galskaben (hvad er vores vision)? Hvordan øger 

vi udbyttet af vores møder og arrangementer? 
 

   Kom og sæt dit præg på netværkene i Energiforum Danmark: 

  
●   Hvordan målretter vi foreningens og netværkenes arbejde? 

●   Hvordan får vi flere aktive lokalt? 
●   Hvordan øger vi deltagernes udbytte af møder og arrangementer? 

●   Tips og trick til gennemførelse af et godt netværksmøde 
●   God tid til networking 

 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 10.00 

 
Velkomst, deltagerpræsentation og kick-off 

- Herunder en præsentation af nyt forslag til foreningens mission og vision 
- Nyt fra foreningen 
- Flere engagerede – hvordan og hvorfor? 

 
Kl. 11.30 Øget udbytte af netværksmøder – del 1 

- Hvad gør et netværksmøde godt? 
- Tips og trick til vært og ordstyrer? 

 
Kl. 12.30 Frokost og networking 

- Herunder rundvisning på stedet – skal Energiforum 2019 være her? 
 
 

Kl. 14.15 Øget udbytte af netværksmøder – del 2 
- Sæt dit præg på efterårets netværksmøder 
- Flere tips og tricks 

 
Kl. 14.45 

 
Afrunding af dagens program 
 

  
   

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet 
ske senest 2. juni 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk  

 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
Ung i Energi 
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