
ACT ON FACTS

09.30 Morgenkaffe/indskrivning/udstilling

10.00  Mads Timmer direktør og stifter af Innovationlab  
– om data, innovation og energi

10.45  Pause 

11.15  Jesper Theilgaard – det haster med at gøre noget.  
Om alle de fakta om klimaudfordringen vi ikke rigtig kan  
og vil høre.

12.00 Frokost og udstilling

13.00  Fire spor, der foregår samtidigt
  Ved tilmelding vælger du selv hvilket spor, du 

foretrækker. 
 
 Spor 1 – Innovatoriet
  Fire virksomheder konkurrerer om dommerne og publi-

kums gunst når det gælder nye produkter og koncepter. 
 
  Spor 2 – Workshop om nøgletal
  Hvilke nøgletal giver værdi? Hvordan får man de nøgletal 

man skal bruge?
  Inspirationsindlæg, erfaringsudveksling samt debat med 

professionel facilitering
  
  Spor 3 – Hvordan kommer du fra overblik til  

handling?
  Indlæg 1: Energiledelse er forandringsledelse – tip til at 

klæde organisationen på
  Indlæg 2: Er holistiske samarbejdsformer vejen frem?
 
 Spor 4 – Styr på data – når data styrer
  Indlæg 1: Konkret case med databaseret energirådgivning 

på distance
  Indlæg 2: Energylab Nordhavn – databaseret styring af 

fremtidens fleksible energisystem

14.00 Pause  
 Kaffepause med kage i udstillingen

14.30  De fire spor gentages
 Her kan du nå et af de spor, du ikke nåede før pausen.
 
 Spor 1 – Innovatoriet
  Fire virksomheder konkurrerer om dommerne og publi-

kums gunst når det gælder nye produkter og koncepter. 
 
  Spor 2 – Workshop om nøgletal
  Hvilke nøgletal giver værdi? Hvordan får man de nøgletal 

man skal bruge?
  Inspirationsindlæg, erfaringsudveksling samt debat med 

professionel facilitering
  
  Spor 3 – Hvordan kommer du fra overblik til  

handling?
  Indlæg 1: Energiledelse er forandringsledelse – tip til at 

klæde organisationen på
  Indlæg 2: Er holistiske samarbejdsformer vejen frem?
 
 Spor 4 – Styr på data – når data styrer
  Indlæg 1: Konkret case med databaseret energirådgivning 

på distance
  Indlæg 2: Energylab Nordhavn – databaseret styring af 

fremtidens fleksible energisystem

15.30  Snack to go og udnævnelse af vinder af  
Innovatoriet

16.00 Farvel og tak

Netværkskonference 2018 – 25. oktober på Innovationsfabrikken i Kolding

På den store internationale  
scene møder vi fake news  
og beslutningstagere der  

ignorer fakta.  
Men handler vi selv i hverdagen 

på et oplyst grundlag?

Har vi de rigtige data, der skal til 
for at beslutte som vi gør? 

Er vores data korrekte og er vi 
stand til at udnytte den viden de 

indeholder?

Hvordan kommer vi fra data til indsigt 
og fra indsigt til handling?

På netværkskonferencen ser vi på data,  
måling af data, analyse af data og brug af 

data.

Programmet i detaljer ligger ikke klar endnu, men du kan allerede nu glæde dig til:

Det detaljerede program følger efter sommerferien, men følg med på www.energiforumdanmark.dk
Og tilmeld dig evt. allerede nu her 

https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/2510-netvarkskonference-2018-innovationsfabrikken-i-kolding/

