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Kære medlem af InnoBYG samt modtager af nyhedsmail 
 
Så er InnoBYG sekretariatet tilbage efter sommerferien, og klar til at tage fat på efterårets aktiviteter 

og arrangementer, deriblandt vores Kick-Off konference den 13.-14. oktober.  Vi glæder os til at møde 

jer alle sammen til de kommende arrangementer og håber, at I alle har nydt ferien og det gode vejr. 

 

Foreløbigt program til Kick-Off konference på plads – tilmelding via hjemmesiden 

Programmet for Kick-Off konferencen er næsten på plads, og det foreløbige program er nu at finde på 

vores hjemmeside. Konferencen afholdes den 13.-14. oktober i Kolding. Den 13. oktober er selve 

konferencedagen, som afsluttes med middag og netværk. Den 14. tager vi på ekskursion til Middelfart 

Kommune og deres projekt Grøn Erhvervsvækst, samt på besøg hos Fiberline. Hos Fiberline skal vi 

høre mere om, hvordan deres produkter bidrager til løsning af den globale klimaudfordring ved at 

reducere energiforbruget, både under fremstilling og brug. Der vil være lagt vægt på styrkelse af 

netværk gennem hele konferencen, og vi håber, at I alle vil deltage og være med til at Kick-starte 

InnoBYG netværket ved at deltage i konferencen.  

Læs mere 

Tilmeldingsformular 

 

Har du svaret på vores medlemsundersøgelse? 

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. Det er 

vigtigt for os at få svar fra jer alle, da medlemsundersøgelsen danner basis for strategien, som 

styregruppen tager hul på at definere den 16. september, når de samles til strategidag. 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 

De fleste af udviklingsprojekterne igangsættes umiddelbart efter sommerferien, og hvis I er tilknyttet 

et projekt, er I enten blevet kontaktet omkring indledende projektmøde, ellers bliver I kontaktet 

snarest. 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. 

 

 

http://www.innobyg.dk/aktiviteter/kick-off-konference.aspx
http://www.teknologisk.dk/28886
https://survey.enalyzer.com/?pid=nateid8f
http://www.innobyg.dk/udviklingsprojekter-.aspx
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InnoBYG på Facebook og LinkedIn 

I kan naturligvis finde InnoBYG på de populære sociale medier – Facebook og LinkedIn. Deltag i vores 

LinkedIn gruppe, og vis dit faglige netværk, at du er en del af InnoBYG – det kunne jo være det også var 

relevant for dem. Selvom de fleste primært bruger Facebook i privat regi, har vi valgt at lave en 

Facebookgruppe, hvor der både vil være mulighed for debat, opslag om kommende arrangementer 

osv. Bliv medlem af gruppen og vis også dit personlige netværk, at du er en del af et netværk, der 

sætter energieffektivitet og bæredygtigt byggeri på dagsordnen. Jo flere vi når ud til via vores netværk 

– både faglige og personlige – jo bedre kan vi få vores budskab ud og få vores fokusområder øverst på 

samfundets agenda. 

 

Industrial Technologies Conference 2010 
 
Den 7.-9. september 2010 afholder EU, i samarbejde med det belgiske formandskab, Industrial 

Technologies Conference i Bruxelles, med fokus på nanoteknologi, materialer og produktionsteknologi. 

Konferencen omhandler blandt andet: 

 

 Behovet for innovation i den europæiske industri samt de udfordringer der hindrer 

innovationen 

 Bæredygtigheds- og konkurrenceperspektiver i forhold til den europæiske 

produktionsindustri 

 

Konferencen samler nogle af de største aktører inden for områderne, og er et internationalt forum, 

hvor industrien, forskningsinstitutioner, universiteter og politiske beslutningstagere mødes og 

diskuterer muligheder for samarbejde samt hvordan dette kan forbedres i den nærmeste fremtid.  

Læs mere om konferencen her 

Tilmeld dig her 

 

Det var alt for denne gang, hvis I kender til arrangementer eller aktiviteter, som kunne være relevante 

at formidle til InnoBYGs medlemmer, så er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet. 

 

De bedste hilsner 
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 

http://www.industrial-technologies2010.eu/
http://www.b2match.com/industrial-technologies2010/index.php?file=org_profile.php&action=new
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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 
 

 
 
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. 

 
 

mailto:innobyg@teknologisk.dk
file:\\labclus\p-produktivitet\Innovationsnetv�rk\Nyhedsbrev\Nyhedsmails\www.innobyg.dk
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=112528245455018
http://www.linkedin.com/groups?gid=3142818&trk=myg_ugrp_ovr

