
 

    

 

1 Referat 

Arbejdsgruppe – Konference – 28/01/2021 
 
Til stede ved mødet: Niels Knudsen (NK), Ulrik Jacobsen (UJ), Mads Bjørn-Møldrup (MBM), 
Rasmus Byrresen (RB), Erik Helms (EH), Jeppe Zeeberg (JZ) 
Fraværende: Tommy Heine Bentsen (THB) 
Referent: Jeppe Zeeberg (JZ) 
 
 

I. HVAD VIL VI LAVE SOM ER SJOVT OG SPÆNDENDE?  

NK:  
Vi skal ramme den rigtige målgruppe, finde de strategiske beslutningstagere og lave 
noget de synes er interessant. Vi skal ikke udelukkende præsentere den tekniske side 
af AM, men også den organisatoriske side, som er tiltalende for beslutningstagere. 

UJ: 
Folk vil ikke høre på konsulenter, men de vil gerne høre på kunder og virksomheders 
perspektiv. Det kan evt. være en idé at hive oplægsholdere ind fra udlandet hvor de er 
længere med AM. 

RB: 
Foreslår samarbejde med DI ift. lokaler. 

MBM: 
Vi skal forsøge at inddrage de folk som arbejder med asset management uden at 
vide det. Typisk folk i operations, drift og vedligehold 

 

II. HVORDAN GØR VI? 

Form: 

- Fysisk i konferencecenter 
o Fravalgt pga. tid, pris og usikkerhed 

- Fysisk i lånte/billige lokaler 
o Fortrukken 

- Online 
o Alternativ 

Drøftede lokalemuligheder: 

- DI  
- IDA (for dyrt) 
- Implement (Max 80-100 deltagere)  
- Medlemmer (f.eks. Energinet) 

Målsætning for konferencen: 

- 100 deltagere 
- 1 dags konference 

Ambition på sigt er at der skal være flere deltagere og flere dage de kommende år. 



 

    

 

2 Referat 

Hvis muligt, sigter vi efter at holde konferencen fysisk, med mulighed for at dele 
keynotes og præsentationer virtuelt. Hybrid-konference er problematisk. 

NK undersøger muligheden for at bruge Implements lokaler, samt datoer. Derudover 
arbejder NK på nogle idéer til konferencen som kan diskuteres i en interviewrunde 
med en række beslutningstagere udvalgt af arbejdsgruppen.  

Resten af arbejdsgruppen brainstormer kandidater til interviewrunden (JZ følger op 
på dette). Disse må gerne bestå af 5-10 beslutningstagere/tekniske direktører (f.eks. 
DSB, EVIDA, elselskaberne etc.). 

Disse beslutningstagere kan også inddrages i en paneldebat under konferencen. 

RB undersøger i sit bagland om han kender nogle der kunne tænke sig at bidrage til 
arbejdsgruppen. EH kontakter bestyrelsen. 

 

III. ROLLER OG ANSVAR 

Gruppeleder: Niels Knudsen 

Sekretær: Jeppe Zeeberg 

 

IV. HVORNÅR MØDES VI IGEN? 

Næste møde: Torsdag d. 28/02/2021 (vi koordinerer over e-mail indtil da) 

Mødefrekvens: hver 14. dag, torsdage fra 14-16 (fra uge 8 og frem) 

 

 


