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InnoBYG sekretariatet holder ferie i uge 29, men inden vi går på ferie får I lige seneste nyt. 
 
 

Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri valgt som styregruppeformand for InnoBYG 

På styregruppens første møde den 25. juni 2010, blev Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri 

valgt som styregruppens formand. Michael takkede for valget og ser frem til arbejdet med InnoBYG og 

de udfordringer, der ligger i at gøre InnoBYG til et solidt og stærkt fundament for innovation, 

udvikling, matchmaking og videnspredning i byggebranchen. 

                                                                                                                                                                                                      

                                               

Ny dato for InnoBYG Kick-Off konference 

Vi er desværre blevet nødt til at rykke vores Kick-Off konference, så den nu i stedet afholdes den 13.-

14. oktober 2010. Den nye dato har også betydet lidt ændringer i programmet og konferencestedet, så 

konferencen nu afholdes på Hotel Scandic i Kolding. Programmet er klar efter sommerferien, hvor der 

også bliver åbnet for tilmelding via hjemmesiden, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 13.-14. 

oktober 2010.  

 

Krisen får erhvervslivet til at øge investeringer i forskning og innovation   

En helt ny rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, "Erhvervslivets forskning, udvikling og 

innovation i Danmark 2010", viser, at private investeringer i forskning, udvikling og innovation er 

steget med knap 6 % i 2009. Tilsyneladende har mange virksomheder reageret på krisen og er gået 

proaktivt til værks ved at øge udvikling og innovation. Det viser den nye rapport, som Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen udsendte den 3. juli 2010. 

Læs pressemeddelelsen  

Læs hele rapporten 

 

Medlemsundersøgelsen i fuld gang 

Som medlem har du modtaget et link til vores første medlemsundersøgelse, og vi håber I alle vil svare 

på undersøgelsen, så vi kan få mere at vide om jer, jeres idéer og forventninger til InnoBYG. 

Medlemsundersøgelsen vil desuden danne basis for strategien og handlingsplanen for netværket, så 

det er vigtigt, at vi modtager så mange svar og så mange input fra jer som muligt. Vi vil løbende lave 

medlemsundersøgelser for at finde ud af, om vi bevæger os i den retning vores medlemmer ønsker og 

http://vtu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/erhvervslivet-oeger-investeringer-i-forskning-og-innovation-under-krisen/
http://www.innobyg.dk/media/1870/erhvervslivets_forskning%20udvikling%20og%20innovation_web_v3.pdf
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for at få input fra jer. Idéer, ris og ros modtages dog gerne hele tiden, direkte til sekretariatet via mail. 

Har du ikke modtaget et link til medlemsundersøgelsen, kan du bruge dette link: 

https://survey.enalyzer.com/?pid=nateid8f 

 

Opstart af udviklingsprojekter 

Hvis I er med i et udviklingsprojekt, er I enten blevet kontaktet af projektlederen, ellers bliver I det 

efter sommerferien. Hvis I endnu ikke er med i et af projekterne, men er interesserede i at deltage, så 

kan I læse mere om projekterne på vores hjemmeside under udviklingsprojekter. Ønsker I at være 

med i et af projekterne, kan I kontakte projektlederen direkte, men der vil også være mulighed for at 

høre mere om projekterne samt tilmelde sig på vores Kick-Off konference 13.-14. oktober. 

 

InnoBYGs nye hjemmeside 

Netværkets hjemmeside kører lige nu i en version 1.0, men der arbejdes på, at få version 2.0 i luften pr. 

1. september 2010. Vi glæder os til at vise jer resultatet på den anden side af sommeren. 

 

Og apropos sommer, så må I alle have en rigtig god en af slagsen. Vi ses på den anden side af ferien, og 

vi glæder os til at møde jer alle i InnoBYG regi, i forbindelse med både udviklingsprojekter og 

matchmaking- og videnspredningsaktiviteter. 

 
 
De bedste sommerhilsner 
Sekretariatet for InnoBYG 
 
Netværksleder, Henriette Hall-Andersen 
Sekretariatsleder, Christine Larsen 
Projektsekretær, Tanja Wetterstein Simonsen 

 
  
InnoBYG - Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri  
v/ Teknologisk Institut, Byggeproces 
Gregersensvej 3 

DK-2630 Taastrup  
Telefon: +45 72 20 29 89 
Direkte nr.: +45 72 20 21 49 
E-mail: innobyg@teknologisk.dk 
Web: www.innobyg.dk 
Facebook 
Mød os på LinkedIn 
 

 
 

https://survey.enalyzer.com/?pid=nateid8f
http://www.innobyg.dk/udviklingsprojekter-.aspx
mailto:innobyg@teknologisk.dk
www.innobyg.dk
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=112528245455018
http://www.linkedin.com/groups?gid=3142818&trk=myg_ugrp_ovr
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This e-mail may contain confidential information and is intended solely for the adressee, and any 

disclosure of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this 

e-mail by mistake, please notify us immediately and delete this mail. 

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by McAfee Virusscan for the 

precence of computer viruses. 

 
 


