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AGENDA

• Afrapportering
• Status på møderunde
• Temaer
• Aktivitetdiagram
• Det bredere samarbejde
• Opsamling



AFRAPPORTERING

• Projektperiode
• Hovedaktiviteter

• Finde vores identitet
• Skabe samarbejdsform
• Møderunde igangsat 

• Forlænge projektperiode ½ år



STATUS PÅ MØDERUNDE

• Intro-møderunde stort set 
afsluttet

• Positiv interesse
• Identificeret 6 temaer 



TEMAER

1. Vandoplande
2. Forsyningernes rolle
3. Tal opad i organisationen ift. Klima
4. Link ml. forskning og praksis
5. Klimahistorie <-> Kulturhistorie
6. Formidling



VANDOPLANDE

• Afsæt i Grenåens opland (C10), Gudenåen (C12), Storåen (C13), 
• Involvere øvrige kommuner/vandoplande, f.eks.  Bygholm Å, Skjern 

Å-, Århus Å- og Karup Å-systemet

Via:

• Erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, ekspertoplæg via 
netværksmøder kvartalsvis

• Inspirationsture via feltbesøg; i regionen, i landet, i udlandet



FORSYNINGERNES ROLLE

• Få gang i investeringerne efter Corona
• Sikre tæt dialog mellem forsyning, kommune samt erhvervsliv
• Booste grøn omstilling efter COVID-19
• Igangsætte konkrete projekter & professionalisere sektoren

 inspirationsture, netværksarrangementer, informationsaftener, 
være behjælpelig med at finde funding, etc??



TAL OPAD I ORGANISATIONEN

• Sikre opbakning fra øverste niveau
• Skabe dialog mellem menig medarbejder, projekt leder, ledelse 

og politiske niveau 
• Sikre god samarbejdsmodel og tydelig dialog
• Sikre konkrete mål er synlige
• ‘What’s in it for me’

Water Valley skal tage en faciliterende rolle for skabe dialog



LINK ML. FORSKNING & PRAKSIS

• Tæt samarbejde med universiteter
• Bygge bro mellem universiteter og industrien

• Her skal Water Valley agere mediator mellem de to
• Viden komiteen skal arbejde mere direkte på projekter

• Praktik
• Hackathon
• Innovationscamp
• COST netværket



KLIMAHISTORIE <-> KULTURHISTORIE –
ethvert sted har sin klimahistorie
• Medvirke til at skabe bevidsthed om fortidens klimaforandringer og 

nutidens klimaforandringer - mens de sker
• Åbne op for dialog om fremtidens klimaforandringer, og hvad vi kan gøre 

for at tilpasse os eller forebygge dem.

Via:

• Lokale arrangementer med fortællinger (fortid) og drøftelse (nutid/fremtid)
• Udstillingsaktiviteter (fysiske og virtuelle) på ”klimahotspots” i regionen 
• Fundraising af projekter indenfor området



FORMIDLING

• Det virtuelle rum til korte møder og updates (tidseffektivt)
• Udstilling hos Klimatorium & AquaGlobe
• Formidlingsmateriale i digital format (let at dele)



AKTIVITETSOVERSIGT

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
MGA kursus 9/9

Klima Innovation Camp 3/10

COST netværket (VIA) 10/22

IWA 9-12/5

Tilbagevendende 
aktiviteter
Aktiviteter under de 6 
temaer
Kommunalvalg 16/11

Regionalvalg 16/11

2020 2021 2022



OPSAMLING


