
Vandcenter Syd, ARGO, Silkeborg Forsyning og nu også Sønderborg 
Forsyning byder for tredje gang velkommen – og slår dørene op til viden-
deling blandt Forsyninger, Vand, Spildevand, Varme, Energi-, Affalds- og 
Transportvirksomheder - samt Havne, fremsynede Bysamfund, Kommuner 
og Regioner samt Rådgiver- og Leverandørvirksomheder og Infrastruk-
tur-ejere. 

Det er en invitation til opdatering og at blive klogere på verdensmål og 
bæredygtig offentlig infrastruktur. 

Vi kalder det ÅBENT FORUM 2021: FORSYNING & VERDENSMÅL og det er 
også denne gang Vandcenter Syd, der stiller sine faciliteter til rådighed for 
dagen – centralt i Odense.

BLIV KLOGERE PÅ VERDENSMÅL  
og bæredygtig offentlig  infrastruktur

Vi har valgt at flytte vores  Vi har valgt at flytte vores  

ÅBENT FORUM DAG fra  ÅBENT FORUM DAG fra  

September 2020 til Januar 2021! September 2020 til Januar 2021! 

ÅBENT FORUM 2021 - FORSYNING OG VERDENSMÅL 
OFFENTLIG INFRASTRUKTUR & BÆREDYGTIGHED 
POLITIK, TEKNIK, SERVICE OG FORRETNING 
19. januar 2021, Vandcenter Syd, Odense



ÅBENT FORUM 2021 - FORSYNING & VERDENSMÅL er kort og 
godt: Et verdensmåls-arrangement om bæredygtig offentlig infra-
struktur. 

Det er en dag, der er skræddersyet til ”infrastruktur aktører”, leveran-
dører, samarbejdspartnere og ejere af offentlig infrastruktur, der sam- 
men arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling. 

En dag for aktører og ejere, der gerne vil opdateres, hente inspiration 
og blive klogere - sammen med andre, og hvor politik, teknik, service 
og forretning sættes i relation til fremtidige bæredygtige infrastruk-
tur-løsninger.

Vi er glade for at byde velkommen til Forsyninger, Energi-, Affalds- og 
Transportvirksomheder samt Havne, fremsynede Bysamfund, Kom-
muner og Regioner samt rådgiver- og leverandørvirksomheder og 
infrastruktur-ejere, der arbejder med bæredygtige fremtider.

MÅLGRUPPEN: Vi henvender os til Ledere og beslutningstagere, 
specialister og rådgivere i offentlige og private ”Forsyninger i Dan-
mark”, der søger opdatering, viden og informationsspredning om 
bæredygtighed. 

Forsyninger inkluderer infrastrukturvirksomeder inden for: Energi, 
elforsyning, naturgas, biogas, varme/køling, vand, spildevand, affald, 
havne og deres ejere (kommuner, regioner, stat og private) samt råd-
givere inden for dette felt. 

Målgruppen omfatter ligeledes universiteter og øvrige uddannelses-
institutioner, GTS-institutter, staten, regionerne, organisationer, bran-
cheforeninger, klynger m.m.

VI BYDER VELKOMMEN

ÅBENT FORUM 2021 - FORSYNING OG VERDENSMÅL 
OFFENTLIG INFRASTRUKTUR & BÆREDYGTIGHED 
POLITIK, TEKNIK, SERVICE OG FORRETNING 
19. januar 2021, Vandcenter Syd, Odense

ÅBENT FORUM 2021 - FORSYNING & 
VERDENSMÅL rummer også i 2021- 
udgaven et antal spændende parallelle 
mini-sessioner med indlæg fra Rambøll, 
Sweco, Orbicon, NIRAS, COWI A/S. 

DATO: Det er tirsdag den 19. januar 2021

STED:  Det er - igen i 2021 - Vandcenter 
Syds anlæg på Skt. Jørgensvej i Odense 
- og inklusive hele Møllehuset.

TEMAERNE: De er super tidsaktuelle. 
Her får du en idé om indhold/retning, 
men du kan også stadig præge pro-
grammet, tag gerne kontakt! Vores til- 
bud om aktive posters mv. gælder også 
fortsat!

 ➔ Kllimarådet og Forsyningerne
 ➔ Fremtider - omstilling, teknologi, 

 effektivitet
 ➔ Smarte byer… digitale og  

 bæredygtige bysamfund, 2030
 ➔ Kommuner & klimaplaner
 ➔ Fyrtårne - et er teori noget andet…!
 ➔ Rådgiverne har scenen

PROGRAMMET KOMMER SNART  
Hold øje med programmet her:  
www.forsyning2100.nu

Trine Lindegaard Holm-
berg, direktør, ARGO

Jens F. Bastrup, direktør,  
Silkeborg Forsyning

Hans Erik Kristoffersen, 
direktør, Sønderborg 
Forsyning

Mads Leth, direktør,  
Vandcenter Syd

i samarbejde med 

WEBINARER under udvikling  
- et supplement: 
Her vil du i nær fremtid også kunne finde 
invitationer til indledende forberedende 
webinarer med temaer i kategorierne:

• Forsyninger & Verdensmål 
• Forsyninger & Regulering
• Forsyninger & Effektivitet 
• Forsyninger & Rådgivere: Mød os  
 i Odense…

FORSYNING2100.NU
 FORSYNING, NETVÆRK & INNOVATION
 - EFFEKTIV FORSYNING I DET 21ENDE ÅRHUNDREDE -

https://forsyning2100.nu

