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Energiforum Danmarks Bolignetværk er et inspirationsnetværk for 
Energiforum Danmarks medlemmer og medlemsvirksomheder.  

Netværket udbyder i 2019 fire netværksmøder med bred interesse 
for energifolk med fokus på den almene sektor:

Alle møder byder på faglige indlæg, debat og networking

Vil du eller dine kollegaer med til et eller flere af disse møder, så husk at der er gratis for medlemmer af  
Energiforum Danmark*.

Som det ses, har nogen møder fokus på byggeri og anlæg og andre på drift og driftsoptimering. Det er derfor 
vigtigt, at gøre opmærksom på, at alle virksomhedsmedlemskaber åbner op for, at forskellige fagpersoner 
kan deltage på forskellige møder. Så del gerne netværkets program med dine kollegaer i andre afdelinger.

Det endelige program og tilmeldingen til de enkelte møder kommer på www.energiforumdanmark.dk,  
men vil du have en mail med en særskilt invitation så giv besked til sekretariatet på  
info@energiforumdanmark.dk

MARTS 

Vedvarende energi i den 
ældre boligmasse
– Hvilke løsninger fungerer hvordan og  
hvornår?

l   Varmepumper og hybridanlæg
l   Solvarme og solceller

Hvad er fordele, ulemper og faldgruber?

SEPTEMBER

Renovering og byggeri 
med ABR18 
– erfaringer fra virkeligheden

l    Overblik over nye muligheder og udfordringer
l    Lessons learned, fx. i forhold til nye ydelses-

beskrivelser og øgede krav til rådgivere
l    Er det blevet nemmere at stille skarpt på fx. 

energioptimering?
l    Erfaringsudveksling og debat

JUNI

Fra anlæg til drift 
 – hvordan sikrer man, at de nye 
løsninger kan det de skal? 

l   Funktionsafprøvning
l   Den gode afleveringsforretning
l    Inddragelse af driftsfolk allerede i  

udbudsfasen

NOVEMBER

Afkøling  
– hvordan forbereder du 
ejendommen til lavtemperaturfjernvarme

l    Hvordan retter man op på den høje retur- 
temperatur? Fif til varmecentralen og  
fordelingsanlægget

l    Indregulering og service
l    Kan det betale sig?

TEMAER

* Ikke-medlemmer kan deltage med betaling 

800 kr. pr. møde eller 2000 kr. i alt, hvis man 

 deltager i alle fire møder.


