
 

Aktive medlemmers dag: 
Genveje til gode netværksmøder 
 

Energiforum Danmarks bestyrelse inviterer aktive medlemmer, 
lokalformænd, netværkstovholdere, Ung i Energi og andre interesserede 

til det årlige møde med fokus på lokal-arbejde og netværk. I år med 
fokus på nye værktøjer og genveje til gode møder 

 
Tid: Torsdag d. 4. oktober kl. 10-15.30 

Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted 

 
Energiforum Danmarks bestyrelse har en ambition om at gøre det 

nemmere at arrangere og gennemføre lokalmøder og netværksmøder. 

Derfor har vi fået udviklet en række værktøjer der hjælper mødeleder og 
vært og en uddannelse i ”Effektive og engagerende møder” 

 
Hør mere om de nye muligheder og afprøv nogle af værktøjerne.  

 
Hør også om de andre grupper og netværks aktiviteter, hvordan CTS-

netværk øst får 42 deltagere til et møde, hvordan lokalgruppen på Fyn i 
mere end 10 år kan holde dampen oppe og få samtidig gode ideer med 

hjem til din lokalgruppe eller dit netværk.  
 

Deltag 4. oktober og få: 
 

●   Energi til netværket 
●   Genveje til gode netværks- og lokalmøder 

●   Erfaringsudveksling med branchens bedste energiildsjæle 

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

 
Velkomst og mødestart  
Prøv vores egen medicin – afprøvning af et eller flere af vores nye værktøjer 
Præsentation, test og diskussion af nye mødeplanlægningsværktøjer 
Præsentation af Energiforum Danmarks nye uddannelsestilbud: ”Effektive og 
engagerende møder” 

 
Kl. 12.00 

 
Frokost  

 
Kl. 13.00 
 
 
Kl. 14.30 
 
Kl. 15.00 
 
 
Kl. 15.30 

 
Erfaringsudveksling og ide-generering 

- Få ti gode ideer og mindst 5 gode tips med hjem 
 

Kaffe pause 
 
Energiforum Danmarks Innovationspris  

- Hvilke fire ideer skal nomineres? 
 
Farvel og tak  

  
   

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet 
ske senest 28. september 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk  

 
Arrangementet er gratis men kræver tilmelding 
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