
 

Energiledelse  

– kick-off til netværk 
 
Energiforum Danmark inviterer medlemmer og andre interesserede til 

spændende kick-off-møde for netværk om energiledelse.  
 

Tid: Torsdag d. 14. juni kl. 15.00-17.30 

Sted: Scanenergi, Finsensvej 3, 7430 Ikast 

 

Energiledelse er både en ISO-certificeret disciplin og en fokuseret tilgang til 

drift af bygninger, produktionsudstyr og virksomheder, der involverer hele 

organisationen. 

 

Selvom der er en række nøje beskrevne procedurer og standarder, er der 

også mange måder at implementere dem på. Nogle måder virker bedre end 

andre og potentialet i erfaringsudveksling og videndeling er enormt. 

 

Derfor inviterer Energiforum Danmark, i samarbejde med Scanenergi, til 

erfa- og netværksmøde om energiledelse. Hvis der er stemning for det, vil 

mødet blive startskuddet for et egentligt erfa-netværk om energiledelse 

  

Deltag 14. juni og vær med til: 

 

● Erfaringsudveksling: udfordringer med implementering af energiledelse  
● Gennemgang af inspirerende case fra Aarhus Kommune 

● Faglig debat og ideer til kommende netværksmøder 

 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 15.00 

 
Velkomst, indledning og deltagerpræsentation  

- Herunder erfaringsrunde om udfordringer i forbindelse med energiledelse 
v/ Michael Dreiø, Scanenergi 
  

Kl. 15.45 Inspirerende case fra Aarhus Kommune 
- Implementering – udfordringer og løsninger 
- Debat og spørgsmål 

v/ Jakob Hovgaard Kaiser, Aarhus Kommune 
 

Kl. 16.30 Pause 
 

Kl. 16.45 Hvad kan vi få ud af et netværk om energiledelse 
- Herunder brainstorm på mødetemaer og fremtidige aktiviteter 

v/ Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark  
 

Kl. 17.00 Etablering af tovholdergruppe 
- Herunder dato og vært for næste møde 

 
Networking og debat 

  
Kl. 17.30 Afrunding 

 
  

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 7. juni. Der er max. 30 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-
princippet 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden:http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 7. juni opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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