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Nyt om navne

• Styregruppen har Bjarne Langdahl Riss som
medlem til afløsning af Jens F. Bastrup.

• Videnkomiteen har fået et nyt medlem, Helle 
Ørsted Nielsen, Aarhus Universitet, træder
ind i stedet for Anja Skjoldborg Hansen

• Ansættelse tilknyttet sekretariatet, Anja 
Wejs tiltræder i Klima og Vand Teamet i
Regional Udvikling.

• Vi arbejder på at ansætte yderligere én
person i Regional Udvikling til at arbejde med 
klima

3



4



Water Valley
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EU´s Green Deal
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Opfølgning på monitormøde

Generelt
1. Følg anbefaringerne fra

monitorerne
2. Husk reference til det

overordnede projekt
3. Konflikter eller barrierer

for hensigtsmæssig
klimatilpasning

4. Aflever fysisk
afrapportering
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Teknisk
5. Forklar hvem

interessenterne er i C7 og 
hvordan vi forventer at opnå
de beskrevne resultater

6. Manglende leverancer fra
delprojekter

7. Samspil mellem AquaGlobe
og Skanderborg Kommune

8. Monitorering på
klimatilpasningsplaner. Se på
de overordnede nationale
klimatilpasningsmål. Diskutér
reviderede indikatorer på
monitormødet

9. Replikationsstrategi drøftes
10. Udvikling på den engelske del 

af hjemmesiden

11. Kun 2 film i projektet nævner
C2C CC og LIFE støtten fra EU 
er ikke nævnt

12. Sørg for løbende opdatering i
kvartalsindberetningerne fra
alle delprojekter

13. Udvid oversigten over 
komplementære projekter
med en kort
statusbeskrivelse
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Finansielt
14. Skriv på engelsk i regnskabet
15. Der mangler enkelte

bilagsnumre
16. Medarbejdere der er ansat

efter projektstart skal
angives som additionelle

17. Den uendelige historie om 
tillægsaftaler til
ansættelseskontrakter ctr. 
timeregistrering

18. Undgå ændringer i omfang af
deltidsbeskæftigelse i
projektet

19. Fejl i timeregistreringen for 
Theis, VIA

Rejser
20. Spar plads i regnskabet på

registrering af rejser – skal i
udgangspunktet holdes på én
linje

21. Omkostning til Bruxellesrejse
i juli 2016 er ikke
støtteberettiget (inden
projektstart)

22. Forkert registrering af
specifikke rejseafregninger –
skal flyttes

23. Husk at oplyse navne på alle
rejsende
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Ekstern assistance
24. Regninger mellem partnere

er ikke tilladt. En regning på
313,90 EUR er ikke
støtteberettiget

Overheads
25. Et beløb på 92,19 EUR 

overskrider grænsen for 
overhead, og er derfor ikke
støtteberettiget.
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Monitormøde 25. og 26. marts 2020

• Holdes i Thyborøn

• Kun tekniske monitorer deltager

• Vil gerne besøge C9: Thyborøn Kanal og Vestlig
Limfjord og C21: Klimatorium

• Vi gennemgår punkterne i brevet og har især
fokus på:
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Englændere på besøg:
• Returbesøg efter studietur
• Klimatilpasning generelt
• Løsninger, herunder fosforfjernelse og 

multifunktionelle løsninger

Svenskere på besøg “LifeCoastAdapt”:
Region Skåne: “I detta projekt skall vi testa en rad olika
åtgärder längs med Skånes kustremsa för att minska de 
negativa effekterna av kusterosion och stigande
havsnivåer. Region Skåne är projektledare.
Projektgruppen består av representanter och experter
från Kommunförbundet, Lunds Universitet, 
Länsstyrelsen samt tre kustkommuner i Skåne. Ett
liknande projekt som C2C CC fast vårt är i mindre skala.” 
Måske allerede i november
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Klimatopmøde 19. – 23. august 2020

14



National organisering af aktører i
klimatilpasning
"Det Nationale Netværk for Klimatilpasning"

• Stiftende generalforsamling 5. februar 2020

• www.dnnk.dk

• Stiftet af: Vand i Byer, KLIKOVAND, Call 
Copenhagen og INUNDO

• Region Midtjylland indgår aktivt i foreningen
for at følge og påvirke udviklingen.
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Foreningen har til formål at fremme en helhedsorienteret klimatilpasning af Danmark, der 
er økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig og som understøtter de 17 verdensmål. 
Foreningens formål søges gennemført ved:
• At arbejde til gavn for klimaberedte regioner, kommuner, forsyninger og borgere ved at 

bringe regioner, kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, virksomheder og netværk 
sammen om konkrete aktiviteter på basis af faglige kompetencer 

• At støtte udviklingen af bæredygtige klimatilpasningsløsninger ved at bringe 
foreningens medlemmer sammen i forskellige partnerskaber

• Med baggrund i dette understøtte grøn vækst og omstilling af Danmark til et klimarobust
og bæredygtigt samfund 

• At fremme viden- og erfaringsdeling gennem faglige arrangementer og workshops
• At indsamle og udbrede viden og resultater fra projekter og netværk for at sikre at 

opnåede erfaringer og kompetencer fastholdes og gøres tilgængelige for alle 
• At standardisere og opskalere løsninger i ind- og udland 
• At tilbyde andre projekter og netværk en platform til udbredelse og videreudvikling af 

deres formål for at sikre at opnåede erfaringer og kompetencer fastholdes og gøres 
tilgængelige for alle
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Opsamling på den nationale 
konference
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• Årsmøde i Dansk Miljøteknologi på TI, 
Høje Taastrup med deltagelse af
Miljøminister Lea Vermelig (S) 27. januar
2020

• Møde med klimaordfører Signe Munk
(SF) i Østjylland 27. januar 2020

• Danske Regioners møde med 
miljøordfører Mai Villadsen (EL) 31. 
januar 2020

• Anders Kühnau, møde med miljøminister
Lea Vermelin (S) 31. januar 2020

mv

• Kan Styregruppen anvende materialet?



Status på Gudenåprojektet
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• Gudenåborgmestre på besøg hos
miljøministeren, 12. november 2019. Der skal
en helhedsplan til.

• C12 partnerne blev præsenteret for, hvordan
det skulle gribes an af Morten Horsfelt, 
Silkeborg Kommune,12. januar 2020

• Gruppemøde i partnerskabet 23. januar 2020. 
Aftalt at C12 og borgmestrenes helhedsplan
skal smeltes sammen



Værktøjet fra DHI halter stadig
• Der er nu sat ny projektleder på fra DHI
• Orbicon er hyret til at udarbejde kontrol af

værktøjet. 
• Opdateret udgave afleveres 10. februar
• Hvis produktet stadig er fejlbehæftet, kan der 

blive et retligt efterspil. RM har lovet at 
assistere
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Forslag til mødedatoer i 2020

I forbindelse med monitormøde: 19/3 eller 1/4

I forbindelse med Folkemøde: 4/6 eller 18/6

I forbindelse med Interim Rapport: 10/9

I forbindelse med beskrivelse af Fase 3: 27/11
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Tak for i dag


