
IDA Bygningsfysik 
Generalforsamling 2015 – Dagsorden (25.03.2015) 
 
•  Valg af dirigent 
•  Årsberetning. 
•  Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge 
•  Fremtidigt arbejde og budget for løbende år 
•  Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 
•  Indkomne forslag 
•  Valg af formand.  
•  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
•  Valg af kritisk revisor.  
•  Eventuelt 
 



Valg af dirigent 
•  Overholder mødet reglerne? 
Krav: 
•  I tidsrummet 15. februar til 31. marts.  
•  Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og skal ske 

ved bekendtgørelse til medlemmerne – ved opslag på IDAs 
hjemmeside, via Ingeniøren eller på anden betryggende vis og 
med angivelse af dagsorden. 

Indkaldelse: 
•  15. januar 2015 (www.bygningsfysik.dk)   
•  11. februar 2015 (ida.dk/arrangementer/) 
•  Nyhedsmail d. 5. marts 2015 



Årsberetning 
•  Nye bestyrelsesmedlemmer 
•  Bestyrelsesmøder hver anden måned 
•  7 arrangementer, heraf 2 ekskursioner 
•  Vignet 
•  Pejlemærker 
•  Studenterhjælp Anna Heebøll -> Juan Abdulla 



Indsæt et billede 
Klik på det lille billedindsættelses ikon, 

midt på siden og hent et billede 

Vælg layout 
1. Højre-klik uden for dit slide  

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen 



Vælg layout 
1. Højre-klik uden for dit slide  

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen 



Pejlemærker 
Basispejlemærker (01.01.2013 – 31.12.2014) 
- Antal førstegangsdeltagere (deltagere ved videostreaming og webcast medregnes) 
Selskab for Bygningsfysik forventer 75 antal førstegangs deltagere i 2014. 
- Antal deltagende IDA medlemmer (videostreaming og webcast medregnes) 
Selskab for Bygningsfysik forventer 200 IDA deltagere i 2014. 
- Demografi 
Selskab for Bygningsfysik vil have fokus på demografien forstået således, at 
deltagernes aldersfordeling ved selskabets arrangementer i videst muligt omfang 
afspejler selskabets medlemmer, idet selskabet dog samtidigt prioriterer også at få 
fat i studerende og nyuddannede. 
- Økonomi målt på IDA-tilskud pr. IDA deltager, Driftsudgift pr. IDA deltager, Egenbetalingsprocent 

Selskab for Bygningsfysik har fokus på at det gennemsnitlige IDA tilskud pr. IDA 
deltager holdes så lavt som muligt. 



Individuelle Vision 2020 
pejlemærker  
Hvert selskab og region vælger minimum 2 pejlemærker, der støtter op om 
vision 2020. Nedenstående liste er til inspiration:  
- Antal deltagende IDA medlemmer med udenlandsk baggrund1  
- Virtuelle arrangementer  
- Flere medlemmer af fagtekniske selskaber og udvalg  
- Forpligtende samarbejde med andre relevante organisationer (nationale 
som internationale)  
- Arrangementer med globalt tema  
- Arrangementer hvor arrangementssproget er ikke-dansk  
- Aktiv deltagelse i IDAs temaår  
- Inddragelse af flere medlemmer i enhedens arbejde  
- Aktiviteter med fokus på ”Ingeniøren som fremtidens helt”  

 



Individuelle Vision 2020 
pejlemærker  
Selskab for Bygningsfysik har valgt følgende Vision 2020 pejlemærker for 
2013/2014:  
• Virtuelle arrangementer  

• Arrangementer med globalt tema  

• Arrangementer hvor arrangementssproget er ikke-dansk 



Hjemmeside 



Nyhedsbreve 



Facebook 





Balance 
 
 
 
 
 
 
 
Der må højest overføres 300.000 kr. 



Decharge 
decharge, (af fr. décharge 'aflæsning, frikendelse'), en generalforsamlings 
beslutning om, at selskabet ikke vil gøre ansvar gældende mod 
medlemmer af dets bestyrelse eller direktion i anledning af begivenheder i 
det regnskabsår, for hvilket generalforsamlingen samtidig godkender 
årsregnskabet.  
Beslutning om decharge er ikke et krav i lovgivningen, men selskabets vedtægter 
kan som fast punkt på dagsordenen for den ordinære (årlige) generalforsamling 
have et sådant punkt.  
En beslutning om decharge binder kun selskabet, hvis der blev givet oplysninger til 
generalforsamlingen, som i alt væsentligt var rigtige og fuldstændige.  
Et mindretal af selskabets aktionærer eller anpartshavere, som stemte imod 
decharge, kan trods decharge-beslutningen selv anlægge erstatningssag på 
selskabets vegne mod bestyrelses- og direktionsmedlemmer. 





Medlemmer 

Antal:  Stigning på 33:   
   2012  2013  2014   
   280   296 321  IDA 
medlemmer 
   11   12  14

 Studiemedlemmer 
  dertil kommer  9   8  11  ikke-IDA 
medlemmer 
  samt      3   3  4  firmaer   
  Totalt:  303    319 352  medlemmer 



Medlemmer 



Medlemmer (2011) 

2013-14:  11,4       38,0    24,0      13,3         7,1     6,2 



Medlemmer ved arrangementer 



Arrangementer 
•  7  (8 - 3 - 2) arrangementer.  
•  139  (209 - 88 - 99) deltagere. 
•  26% (43% - 19% - 44%) af arrangementsdeltagerne er ikke-IDA 

medlemmer 
Tre forrige års tal i parentes 



Arrangementer 
•  18. marts 2014  

 Hvor tætte skal vores bygninger være? 

•  18. marts 2014  
 Generalforsamling 

•  26. juni 2014 
 Hvad skete der ved Nordic Symposium 

•  19. august 2014 
 Ekskursion til Gammel Køgegaard 

•  14. november 2014 
 Ekskursion til nye ferieboliger på Rørvig 

•  16. december 2014 
 Istapper  - et smukt men farligt 

 



Ikke realiserede: 
•  PCB i Jylland 
•  ”Fugtforskrækkeren” 
•  Indeklimaordning 
•  Vindforhold 
•  Hvorfor er energiforbruget så højt i energieff. bygninger? 
•   Ekskursion Albertslund 
•   Faseskiftende materialer 
•   Ekskursion Wien 
•   Krybekældre 
•   Fugtbelastningsklasser 
•   Kuldebroer i efterkrigsbyggeri 



  

   Budget 09  Regnskab 09  
Udgifter 
Alm. møder  63.160    

 68.459,50 
Studietur  0   
Markedsføring inkl. stud.   10.000   0,00 
Bestyrelses- og årsmøde  21.000  

 17.795,00 
Diverse administration  7.000  

 6.700,00 
Sum  101.130  

 92.754,50 
 

Egne indtægter 
Kontingent    9.400    

 8.000,00 
Betalingsarrangementer  30.000  

 43.400,00 
Sponsorer  0 
Sum  39.400  

 51.400,00 
Behov for tilskud  61.730  

 41.354,50 



   Regnskab 09  Budget 10  
Udgifter 
Alm. møder   68.459,50     70.000 
Bestyr- og årsmøde   17.795,00   33.000 
Diverse administration   6.700,00   8.000 
Sum   92.754,50   111.000 
 

Egne indtægter 
Kontingent   8.000,00     8.400 
Betalingsarr.   43.400,00   50.000 
Sum   51.400,00   58.400 
Behov for tilskud   41.354,50   52.600 



Arrangementer 2015 
•  9. marts 2015.  

–  Høringsudgaven af BR15 – Hvordan bliver kravene? 



Fremtidigt arbejde - boblere 
•  Ekskursion til Tyskland 
•  Renovering 
•  Ekskursion til Danhaus fabrik i Esbjerg 
•  ”Det åndbare hus” 
•  Skimmelramte krybekældre og renovering 
•  Opsamling på konference i Torino 
•  7. nordiske passivhuskonference 
•  Sortsværtning 



5.-6. juni 2015, Sydtyskland 
Beskrivelse: 
På studieturen besøger vi og undersøger en række steder og processer, hvor forskellige elementer af 
bygningsfysikken anvendes i praksis. Udover ekskursioner og foredrag med lokale rådgivere er fokus på socialt 
samvær. Mere specifik information er på vej. 
 
Foredragsholdere: 
Vores guide er Søren Pedersen, Passivhus.dk, der har arrangeret omkring 20 studieture med fokus på 
energieffektivt byggeri, arkitektur og passivhuse, primært til Tyskland, Østrig og Schweiz. Derudover 
præsenteres projekterne af lokale arkitekter og ingeniører. 
 
Praktisk: 
Selve studieturen er på 1½ dag og starter fredag morgen i et sted i Sydtyskland. Deltagerbetalingen for 
studieturen er på 1950 kr og den inkluderer guidning, besøg og foredrag, transport undervejs samt en middag 
fredag aften. Rejse til start og hjem igen, hotel og andre måltider er IKKE inkluderet i prisen og skal arrangeres 
og betales af deltagerne selv. Der er således rig mulighed for forlængelse af turen på egen hånd og evt. med 
påhæng. 



7PHN  
(Passivhus Norden) 
Bæredygtige byer og bygninger 
Torsdag-fredag 20.-21. august 2015, Bella Center, 2300 Københavns S 
 
Beskrivelse: 
Bæredygtige Byer og Bygninger er en konference, hvor arkitekter, ingeniører og andre praktikere møder 
hinanden og relevante forskere over et program tætpakket med konkrete erfaringer, viden og diskussioner. 
IDA Selskab for Bygningsfysik er partner for konferencen og vi forventer at vores medlemmer vil få givtige, nye 
kontakter og tage viden og erfaringer med fra hele Norden, og fra projekter eller fagområder, som de ikke 
kendte før konferencen. 
 
Dagen før konferencen er der faglige ekskursioner i Københavns-området. 
Parallelt med konferencen er der en udstilling af relevante produkter og serviceydelser. Konferencemiddagen 
finder sted i Skuespilhuset på konferencens første aften. 
Konferencen er videnskabeligt anerkendt og giver point i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets 
bibliometriske forskningsindikator, BFI. Derfor er abstracts og papers blevet vurderet af en international, 
tværfaglig, videnskabelig komite bestående af 23 anerkendte forskere og praktikere. 
Det hele arrangeres i et tværfagligt samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole, DTU Byg og 
 



50.000	  kr	  





Budget 2012 
 

Antal IDA-Delt. Deltager pr Deltagere i alt Udgifter Egen indtægt Netto udgifter Tilskud
8,400 -8,400

3,000 3,000
25,000 25,000
8,000 8,000

36,000 8,400 27,600 27,600

Antal IDA-Delt. Deltager pr Deltagere i alt Udgifter Egen indtægt Netto udgifter Tilskud
8 200 400 50,000 20,000 30,000

1 50 50 100,000 80,000 20,000

9 250 50 450 150,000 100,000 50,000 50,000

Budget 2012



Baggrund for budget 
•  8 møder kun med øl og vand + 2 busture 

brugerbetaling ved udlevering af materiale + kørsel 
•  1 konference! 
•  Bestyrelsesmøder med boller efter arrangement + 

enkelt god middag 



Beretning om IDAs fagtekniske 
arbejde 
Produktionsstatistik 2014  
Det fagtekniske arbejde er igen i 2014 gået rigtig godt. Statistikken for selskaber-nes 
aktiviteter i 2014 viser en fremgang på samtlige centrale fokuspunkter i form af øget 
antal IDA deltagere, flere førstegangs-deltagere og øget deltagerantal.  



Webinarer  
Der er kommet godt gang i brugen af webinarer. Mange enheder er efterhånden 
begyndt at efterspørge formen. Antallet af webinarer blev mere end doblet i for-hold 
til 2013. Der er i 2014 udbudt ca. 70 webinarer med et gennemsnit på ca. 100 
medlemmer pr. webinar.  
 
Kulturnatten 2014  
Kulturnatten 2014 gik endnu en gang over alt forventning. 18 aktivitets enheder 
fremviste det bedste fra ingeniørfaget overfor de godt 2400 gæster. IDA huset var 
åbent i 5 timer og endnu engang var den ingeniørfaglige palette spredt godt ud.  



IDA Young Scientists  
IDAs nyeste netværk er IDA Young Scientists, der retter sig mod unge forskere 
(PhDere og Post.docs). Der er nu udformet en portal på IDA.dk som fungerer som 
samlingssted for alle tilbud til målgruppen. Efter et vellykket Kick off arrangement i 
november 2014 blev der etableret en voksende LinkedIn gruppe,  
 
Ledelse der styrker  
Årets IDA Lederforum arrangement ”Ledelse der styrker!” blev udbudt i samarbej-
de med en række fagtekniske selskaber, en række forlag og en række eksterne 
samarbejdsparter.  
 



IDA Fremtidsteknologi  
IDAs netværk for Fremtidsteknologi vokser støt. I 2014 blev det således til 10 store 
og små arrangementer med 692 deltagere (551 førstegangsdeltagere) Net-værket 
har nu rundet 550 medlemmer og bevågenheden for aktiviteterne er stor. Netværket 
er desuden meget aktivt på sociale medier som LinkedIn, Facebook og Twitter, hvor 
diskussionerne begynder at tage form.  
 
Priser til inspiration  
De fagtekniske netværk valgte, vanen tro, også i 2014 at prisbelønne personer og 
projekter der fortjener særlig opmærksomhed. Blandt priserne skal nævnes.  
M-PrIsen 
Logistikprisen – IDA Operations Management  
IDA Tele  
 

Elektroprisen & E-kandidatpriserne  
FLIK prisen  

IDA Miljø - EU miljøpriser  



Indkomne forslag 
•  Ingen 



Valg af formand 
•  Carsten Rode er ikke på valg  

  (valgt i 2011 – periode er tre-årig) 



Nuværende bestyrelse 
•  Hans Dollerup 
•  Henrik M. Tommerup, Rambøll  
•  Martin Morelli, SBi 
•  Nicolai Høgenhav Hoffmann, Alectia 
•  Ruut Peuhkuri, DTU 

•  Eva Møller, SBi 
•  Flemming Correl Frank, Bascon 
•  Søren Peter Bjarløv, SPB Arkitektrådgivning 
•  Lars Olsen, Teknologisk Institut, Byggeri 
•  Morten Hjorslev Hansen, Dansk Undertagsklass. 

•  Kritisk revisor: Jens Østergaard, BYG-ERFA 



Kandidater 
•  Sana Saleem, Miljøisolering 
•  Steffen Petersen, Eng. Aarhus Universitet 
•  Steffen Maagaard, MOE 
•  Per Haugaard, COWI 



Steffen E. Maagaard 
Kompetencechef Energi & Indeklima 

Civilingeniør, M.Sc. 
Mobil: 25 40 01 90  

Uddannelse: 
Bygningsingeniør, B.Sc., m. speciale i installationsteknik 
Ingeniørhøjskolen i Århus, 2006 
 

Civilingeniør, M.Sc., Indeklima og Energi 
Aalborg Universitet, 2008	  

Fagrelevante kurser 
 

o  DGNB Konsulent, 2012 
o  Passivhusdesigner (PHPP), 2008	  

Nøglekvalifikationer 
 

o Bæredygtigtbyggeri og certificering 
(DGNB) 
o Integreret energidesign 
o Indeklimanalyse og -vurdering, 
CFD-simulering 
o Energiscreening og rådgivning 
o Syn- og Skøn 
o Bygherrerådgivning  

Andet: 
Undervisning på Ingeniørhøjskolen i Aarhus 
Ingeniørhøjskolen i Århus, 2009 
 

Hovedvejleder for Erhvervs-PhD studerende 
Samarbejde med Aalborg Universitet, 2014	  

Jeg har været sagsansvarlig for energi- og indeklimaprojekter, 
passivhus-rådgivning, energirenovering og DGNB-projekter 
ved et antal større og mindre byggerier. Jeg er desuden 
projektleder på sager med energi, indeklima og 
bæredygtighed som omdrejningspunkt. Herudover har jeg 
deltaget i flere udviklingsprojekter gennem firmaet og skrevet 
enkelte artikler til konferencer.  



Per	  Haugaard,	  Chief	  Specialist,	  COWI	  A/S	  
	  	  
Bygningsingeniør	  fra	  DTU	  2003.	  
Here5er	  har	  jeg	  bl.a.	  fulgt	  fagrelevante	  kurser	  på:	  
• Ecole	  d'ingénieurs	  et	  d'architectes	  de	  Fribourg,	  2009	  
• ESRU	  at	  University	  of	  Strathclyde,	  Scotland,	  2003	  
	  	  
Jeg	  har	  igennem	  de	  sidste	  10	  år	  beskæ5iget	  sig	  med	  energi-‐,	  bæredygQghed	  og	  klimaskærmsdesign	  af	  bygninger	  på	  
dansk	  og	  internaQonalt	  plan.	  Jeg	  har	  fungeret	  fagansvarlig	  for	  bæredygQgt	  byggeri	  i	  Norge.	  
	  	  
DetailanalyQsk	  har	  jeg	  et	  indgående	  kendskab	  Ql	  	  
• bygningsfysik	  og	  fugt	  
• 2D	  og	  3D	  varmestrømme,	  	  
• indeklima	  og	  bygningers	  energibehov	  
	  	  
Jeg	  er	  samboende	  og	  har	  2	  børn.	  Jeg	  er	  meget	  akQv.	  I	  min	  friQd	  cykler,	  løber	  og	  spiller	  jeg	  golf.	  Jeg	  er	  engageret	  i	  
bestyrelsesarbejde	  i	  for	  kommunale	  og	  selvejende	  friQdsinsQtuQoner	  QlknyTet	  Katrinedal	  Skole,	  Vanløse.	  

	  



KriQsk	  revisor	  

•  ________________	  



Studenterhjælp 



Eventuelt 


