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Månedens NYHEDSBREV fra IDA Bygningsfysik 

NYHEDSBREV
december 2014

"Glædelig baghjul og godt nytår"

Kære Bygningsfysiker

Julen er (vel)overstået – nu nærmer nytåret sig, og for IDA Bygningsfysik gik året på hæld med

julearrangementet om istapper.

For IDA Bygningsfysik startede året med en stor udskiftning i bestyrelsen, hvor yngre kræfter kom til. I

bestyrelsesarbejdet har de nye entusiastiske kræfter bidraget med mange spændende ideer til arrangementer.

Bestyrelsens interne ideliste har været lang, og heldigvis er flere ideer realiseret og streget på blokken, men vi

kan garantere flere spændende og anderledes arrangementer er på blokken for 2015.

Ser vi i bakspejlet, kan vi nu bryste os af at vores nyhedsmail har en læserskare der overstiger 235

http://www.bygningsfysik.dk/bestyrelsen
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bygningsfysikere, og flere kommer forhåbentlig til. Dette er dog ikke det eneste gode, der er sket i 2014, hvor vi

har haft flere spændende arrangementer i IDA Bygningsfysik. Især lufttæthed har været i fokus, således har vi

både diskuteret om huse kan blive for tætte og været på ekskursion til Rørvig for at se på huse der opfylder

2020 kravet til lufttæthed uden at benytte dampspærre, hvor aftenen blev afsluttet med en bid mad og fugt til

ganen. Turen gik også til Gammel Kjøgegaard for at høre hvilke bygningsfysiske udfordringer, der kan være ved

bevaringsværdige bygninger. Vi har også trukket den nyeste forskning fra Europa ind i Ingeniørhuset, hvor de

mest interessante indlæg fra Nordic Symposium on Building Physics 2014 blev gengivet.

Ser vi i krystalkuglen, kan I forvente at møde IDA Bygningsfysik på flere nye måder i 2015. Vi pusler med at få

arrangementerne til at forlade Ingeniørhuset og krydse Storebælt enten som fysiske arrangementer eller

webinarer. Som om det ikke er nok, vil vi gerne løfte sløret for lidt af det på blokken for 2015. Vi arbejder på at

arrangere en studietur til Sydtyskland/Østrig med hovedvægt på energieffektive renoveringer og nybyggerier.

Planen er at tage en forlænget weekend, hvor Grundlovsdag indgår og på den måde udnytte, at vi har fri mens

der er nogen til at vise os rundt, fordi det er almindelig arbejdsdag i det land vi besøger. Så sæt X i kalenderen

5.-6. juni 2015. Andre noter på blokken omhandler diskussion af høringsudgaven af Bygningsreglement 2015,

Passivhuskonference og meget mere.

Så hold også øje med vores nyhedsbrev i det kommende år.

I ønskes en glædelig jul og godt nytår!

Bestyrelsen for IDA Bygningsfysik

http://www.bygningsfysik.dk/lufttaethed-og-holdbarhed-ift-2020-krav-nybyggeri.html
http://www.bygningsfysik.dk/ekskursion-til-bevaringsvaerdigt-byggeri-fugtkontrol-og-holdbarhed.html
http://www.bygningsfysik.dk/hvad-skete-der-ved-nordic-symposium-on-building-physics-2014.html
http://www.bygningsfysik.dk/studietur.html
http://www.bygningsfysik.dk/nyt-bygningsreglement-hvordan-bliver-kravene.html
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Hjælp os med at udbrede kendskabet til IDA Bygningsfysik

IDA Bygningsfysik bestræber sig på at bidrage til bedre og mere dialog om bygningsfysiske forhold i alle led af

byggeriet. Fra forskning til udførelse.

Jo flere vi er, jo bedre mulighed er der for dialog og vidensudveksling.

Så derfor:

– Del dit kendskab til IDA Bygningsfysik med dit netværk.

– Tag del i diskussionerne på Linked-in

– Like os på facebook

– Foreslå arrangementer 

– Meld dig ind i IDA Bygningsfysik

Tak for dit indsats!

Følg os på Linked-in       Følg os på Facebook

Kontakt
info@bygningsfysik.dk

"Vi skal bygge bedre.."
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