Referat: Bestyrelsesmøde i Partnerskabet for Bølgekraft
Time:
2016-11-29 13:25-16:00
Place:
Aalborg Universitet: NB ny hovedcampus i Aalborg Øst, lokale 1.337 (3. sal),
Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Ø
Participants:
Name Company/Organisation
Erik Friis-Madsen
Erik Skaarup
Hans A Pedersen
Jens Peter Kofoed
Kim Nielsen
Per Resen Steenstrup
Erik Adam Pedersen
Jan Olsen

Wave Dragon
Bølgekraftforeningen
Offshoreenergy.dk
AAU
Rambøll
RESEN ENERGY
ea consult
Joltech APS, Nordborg

Observers
Christian Munk Offshoreenergy.dk
Aja Brodal Energinet.dk

Present? (Y = Yes, N = No)
Y
Y
Y

Y
Y
Y
N

N

Y
N

Agenda
1) Orientering om EUDP ansøgning og diskussion om fremtidig funding
2) Etablering af partnerskabets Hjemmeside og links
3) Ocean Energy Strategic Roadmap (link)
4) Eventuelt
Notes
1) Orientering om EUDP ansøgning og diskussion om fremtidig funding
Læring: Vi skal have et konkret output af en evt. ny ansøgning
Det var bestyrelsens vurdering at den bedste vej frem var at skrive ansøgninger, sammen med andre
bølgeenergivirksomheder hvis muligt, der fokuserer på at løse de fælles problemer. Fx en ansøgning om
aktive anlægs forankringer som Resen Waves ville skrive, det kunne evt. være i samarbejde med Crestwing
og Wavepiston. En anden mulig ansøgning er, hvornår det er bedre at bruge beton end stål? Den kunne
ansøges af Wave Dragon og KNSwing
Det skal ses som en opfordring til at skrive ansøgninger til EUDP sammen, der har konkrete outputs og løser
udfordringer inden for de udpegede områder, gerne i samarbejde med andre bølgeenergivirksomheder,
der også er interesseret i løsnigen. Bestyrelsens brainstorm fra dagen ses nedenfor:
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Offshoreenergy.dk undersøger om det er bedst at sende ansøgningerne hver for sig, eller som en samlet
ansøgning.
2) Etablering af partnerskabets Hjemmeside og links
 Det er altid svært at holde noget opdateret, så så vidt muligt bør der linkes til andre steder i stedet
for. Men det ville være fedt hvis den kunne trække det aktivt ind på hjemmesiden.
 Nogle gode link med en god kort forklaring
 Kofoed mener man kan abbonnere på RSS feed ind på VBN formatteringen.
 Forslag, hav twitter vindue der trækker tweets ind på siden
 Vidensbibliotek
 Brug den oversigt som Kim alligevel laver til OES om DK hvert år.
 Den danske energiforskningsdatabase
 State of Green



Udvalg for hjemmesiden: Kim og Erik
Foreslået url http://wavepartnership.dk/

3) Ocean Energy Strategic Roadmap
Kim fortalte om OES, deres rapport kan ses her (link)
4) WEIB
Dato




WEIB 2017, Offshoreenergy.dk foreslår 8. marts
Det bemærkes det er kvindernes kampdag.
Ny Dato: 9. Marts

Sted



Kunne det være ved Rambøll?
AAU har både lokaler i Aalborg, københavn og Esbjerg
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Tidligere har vi været i Esbjerg, Aalborg og Hanstholm. Det ville være godt at være i Kbh næste
gang.
Kim undersøger mulighederne for at være ved Rambøll i kbh.

Offshoreenergy.dk undersøger om vi kan lægge Generalforsamlingen samme dag som WEIB (det kan vi
godt)
Foreslag til Indlægsholdere





Energiministeren? Det kunne måske være en god ide.
Brian Vad (professor i energiplanlægning)
Søren, Samsø selvforsynende energi
Spørg evt. energiordførerne?
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