Styregruppe
Fra retningslinier om Styregruppe/bestyrelse:
• Partnerskabet skal etablere en styregruppe/bestyrelse, der
har det overordnede ansvar for strategi, ledelse og
udvikling af innovationsnetværket
• Styregruppen/bestyrelsen skal bestå af nogle af de centrale
videninstitutioner, virksomheder, erhvervsorganisationer
og/eller andre, der kan sikre, at innovationsnetværket
forankres bredt i omverdenen, og at resultaterne kan
spredes til en bred kreds af virksomheder
• Styregruppen/bestyrelsen må ikke kun bestå af medlemmer
af netværkets partnerkreds, og netværkslederen må ikke
selv være formand eller medlem (gælder ikke Vand i Byer)
• Vælges for 2 år (22 måneder)

Styregruppen i Vand i Byer II
(næsten) som nu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Næsten som hidtil – netværkslederen er dog ikke formand
Lars Schrøder fra Aarhus Vand er udpeget som formand
AAU, DHI, DTU, KU og TI har fast plads i styregruppen
Offentlige institutioner vælger 2 medlemmer til styregruppen
Forsyningerne vælger 2 (1) medlemmer til styregruppen
Producenter og entreprenører vælger 2 medlemmer
Rådgivere og arkitekter vælger 2 medlemmer
Interesseorganisationer vælger 1 medlem
Andre vidensinstitutioner vælger 1 medlem
I alt 15 medlemmer
Styregruppemedlemmer skal underskrive samarbejdsaftalen
i forhold til fortrolighed og hemmeligholdelse

Valg til styregruppen
• Det er de fremmødte medlemmer på dagen, som vælger deres
repræsentanter til styregruppen. Hvis kampvalg er nødvendigt
kan hver kandidat fortælle om mål og ambitioner i 2-3 min.
inden valget
• I gruppen af offentlige institutioner har Charlotte Moosdorf fra
Odense Kommune og Philip Hartmann fra Gladsaxe Kommune
meldt deres kandidatur. Her er der 2 ledige pladser
• I gruppen af Forsyninger har Arne Kirt Hansen fra
Frederiksund Forsyning og Allan Bruus fra Middelfart
Forsyning meldt deres kandidatur. Her er der 1 ledig plads
• I gruppen af Producenter og entreprenører har Arne Bonnerup
fra Hydrosystems, Ivan Mortensen fra Dansand og Per Aarsleff
meldt deres kandidatur. Her er der 2 ledige pladser

Valg til styregruppen
• I gruppen af Rådgivere og arkitekter har Lise Kloster Bro fra
Habitats, Kirsten Sander fra sander architects, Jens Christian
Riise fra Niras, Per Ørskov fra Orbicon og Ulrik Højbjerre fra
Envidan meldt deres kandidatur. Her er der 2 ledige pladser
• I gruppen af Andre vidensinstitutioner har Anja Skjoldborg
Hansen fra Aarhus Universitet meldt sin kandidatur. Her er der
1 ledig plads
• I gruppen af Interesseorganisationer har Christina Busk fra DI
og Dan Gabriel Jensen fra Haveselskabet meldt deres
kandidatur. Her er der 1 ledig plads.

Dagsorden til styregruppemøde den 21/1 kl. 16-18
1. Velkomst og præsentation v) Ulrik
2. Præsentation af styregruppemedlemmer og motiver og
forventninger til arbejdet i styregruppen v) alle
3. Styregruppens rolle og arbejdsopgaver v) Ulrik
4. Samarbejdsaftale v) Ulrik
5. Kommende møder – datoer og emner v) Ulrik
6. Eventuelt

