
Samsø - Renewable Energy Island 
Museumsvej 1, Tranebjerg 
DK - 8305 Samsø 

Tranebjerg, d. 28.06.02 

Hermed fremsendes referat af mødet om VEØ-Forskningscentret, Onsdag, d. 29. maj 2002. 

Deltagere: Peder Bang, Carsten Bruun, Alice Frost Larsen, Søren Hermansen, Mette Løkke og 
Aage Johnsen Nielsen (ref.). 

Godkendelse af dagsorden, godkendt 

Godkendelse af referat, godkendt. 

Ekstern konsulentassistance. Spørgsmålet om valg af eksterne konsulenter blev rejst. AJN 
forklarede, at han i forbindelse med den megen eksercits med Erhvervs- og Boligstyrelsen om 
godkendelse, havde været nødt til at reducere projektets økonomi. For at have fast grund under 
fødderne, var Arkitektgruppen og PlanEnergi (begge fra Århus) blevet bedt om et prisoverslag. 
Begge firmaerne arbejder med økologisk byggeri (som nogle af de få i regionen). Taget til 
efterretning i gruppen. 

Projektets formål, indhold og fysiske rammer. De to sider fra ansøgningen og skitse for bygge
program blev kort diskuteret igen. Gav ikke anledning til tilføjelser i f.t. tidligere. 

Centrets lokalisering. Hidtil har tre områder været oppe og vende: Tranebjerg, hvor MLØ pegede 
på en mulighed ved Tranebjerg Skole. Nogle indvendte at der var nogen konkurrence om arealerne 
ved skolen, samt at området ikke var specielt inspirerende. Ballen, hvor en placering ved Holme
gård kunne være spændende, men formentlig dyr p.g.a. byggemodning m.m. Kolby Kås, Færge
kroen? 

SH pegede på en ny mulighed, som kunne være en ombygning af en del af ejendommen Stauns 3. 
Området er meget smukt beliggende ned til Stauns Fjord. Alle der kender stedet syntes, at det var en 
grundig overvejelse værd. AJN fandt stedet lidt øde, specielt om vinteren (måske fordi han er 
cyklist?). 

Eventuelt. De næste skridt i forprojektet blev diskuteret. Det blev besluttet at arrangere en 
konference for universitetsfolk med det formål, at gøre dem interesserede i at deltage i et ejerskab af 
Forskningscentret. Der var en endvidere flertal for, at konferencen skulle gøres så interessant, at 
deltagerne skulle finansiere konferencen via et deltagergebyr. SH pegede på Joan Brink, Kolby Kås, 
som har rutine i dan slags arbejde. SH vil kontakte hende og vil i samarbejde med AJN arbejde 
videre med konferencen og konferencens indhold. 

Der skal foreligge et skriftligt udspil til næste møde, som er: 
onsdag d. 7. august kl. 10.30! 

AJN, d. 28.06.02 
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Skitse til 
- Forberedelse og indkaldelse til 
- aktiviteter rettet mod universiteters og læreanstalters økonomiske og faglige 
involvering i VEØ-projektet og 

- aktive deltagelse i etablering af et VEØ-Forskningscenter på Samsø samt 
- evaluering forhåbentligt afsluttende med fremtidige stærke 
samarbejdspartnere 

Baggrund 
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Energiselskab, Energikontor, Amt, Kommune og 
Landboforening/Erhvervsforum, har på et par møder arbejdet med idéen om etablering af et 
Forskningscenter. 

Projektet 
Vi har støtte til involvering af arkitekt/ingeniør til udarbejdelse af et skitseprojekt for et center og 
har på sidste møde drøftet hvorledes vi kan involvere universiteter/læreanstalter i realiseringen af et 
center. 

Læreranstalternes involvering 
På sidste projektgruppemøde blev det drøftet hvorledes vi allerede fra start kunne comitte en eller 
flere læreanstalter på projektet. D.v.s. at de skal indgå økonomisk i realiseringen og den 
efterfølgende drift af Forskningscentret over et længere åremål. 

Det vil kræve grundig information af landets universiteter/læreanstalter endende op med en større 
konference og informationsmøde på Samsø. 

Følgende temaer skal/kan indgå i dette fremstød: 
Grundig information om hele VEØ-projektet, om målsætning og status. 
Solidt gennemarbejdet idéoplæg om Forskningscentret: arkitekternes skitseprojekt, anlægs-
og driftsøkonomi. 

- Orientering om eksempler fra hidtidige arbejder på øen, illustreret med eksempler fra RUC 
(socioøkonomi, geografi m.m.), Miljøuni i Århus, DTU EDB/Vindkraft. 

- Idéer fra Samsø om Forskningsmuligheder og "Laboratorievirksomhed". 
Fremstødet skal rettes mod alle landets universiteter og læreanstalter, men vi har en mindre gruppe 
af anstalter, der allerede kender til "Danmarks Vedvarende Energi 0". 

Kunne man forstille sig at inddrage udenlandske læreanstalter? Vi har haft nogle idéer sammen med 
Tenerife! Tilsvarende har vi kontakter til Sardinien, Kreta, Irland, Orkney og mange japanere. 

Aktiv deltagelse 
Ovenstående skal lægge op til en konference/et seminar, som var det vi drøftede på omtalte 
projektgruppemøde i juni. Projektgruppens indspark var, at udgifterne skal dækkes af deltagerne -
bl.a. for at afprøve om de for alvor er interesserede i projektet. 

Det er naturligvis vigtigt, at det ikke kun er fagligt interesseret personale på læreanstalterne, der 
bliver inddraget. Nok så vigtigt er læreanstalternes ledelse og økonomiansvarlige. 

SH/AJN, d. 05.07.02 



Samsø Energiselskab 

Referat af møde om VEØ-C, tirsdag d. 16. april 2002. 

Deltagere: Alice Frost Larsen, Mette Løkke, Malene Lunden, Søren Hermansen, Lasse Lillevang 
og Aage Johnsen (ref.) 

1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2) Orientering om godkendelse af projektet 
Projektet var endeligt godkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen, d. 21.03.02 (bilag vedlagt) på 
bl.a. følgende betingelser: Projektet skal være afsluttet inden d. 31.03.03 og Samsø Energiselskab 
skal alene afholde de interne timer (700 - 800 timer, afhængigt af aktuel medarbejderløn). AJ 
orienterede om diskussionerne vedr. hvem der måtte yde interne timer og til hvilken sats. ML 
foreslog et check-up på dette. Er sket, der skal ydes 7 - 800 timer af Energiselskabet. 

3) Ekstern konsulentassistance 
I det aftalte budget er der afsat 125.000 kr. til skitseprojekt fra arkitekt/ingeniør og fundraiser 
(bilag vedlagt). AJ pegede på, at min. 75.000 kr. (ex. Moms) skulle anvendes til Ark./Ing. 

4) Projektets formål og indhold 
Gruppen fandt, at det beskrevne formål var OK (bilag var vedlagt). Vedr. Projektindholdet var 
der megen diskussion af perspektiverne med Energiakademiet, at det var vigtigt at amtet blev 
inddraget, incl. amtets EU-medarbejdere. AJ konkluderede, at det væsentligste for denne 
projektgruppe var, at et evt. kommende center ikke måtte lægge fysiske hindringer for, at alle 
mulige spændende aktiviteter kunne foregå i Centret - herunder også Energiakademiet. 

5) Fysiske rammer for VEØ-Centret 
Der var udarbejdet et foreløbigt byggeprogram for Centret, til diskussion i form af to vedlagte 
bilag. Der var enighed om at skitseprojektet skulle udarbejdes baseret på økologiske principper. 
Endvidere at der skulle være stor opmærksomhed omkring lys- og lydforhold (akustik og af
skærmning). Der blev fremsat ønske om yderligere detaljering vedr. arkitekt/ingeniørydelse -
tages op på det første møde, formentlig i juni måned. 

6) Centrets lokalisering 
Det skal diskuteres i den udvidede gruppe. 

7) Eventuelt 
ML vil overveje hvorvidt hun vil deltage i dette "meget bygningsorienterede" projekt. 

8) Næste møde hvor også Carsten Bruun og Peder Bang vil deltage bliver: 

onsdag d. 15. maj kl. 12.00, Museumsvej 1 

AJN, d. 06.05.02 



Samsø - Renewable Energy Island 
Museumsvej 1. Tranebjerg 
DK - 8305 Samsø 

Tranebjerg, d. 28.06.02 

Hermed fremsendes referat af mødet om VEØ-Forskningscentret, Onsdag, d. 29. maj 2002. 

Deltagere: Peder Bang, Carsten Bruun, Alice Frost Larsen, Søren Hermansen, Mette Løkke og 
Aage Johnsen Nielsen (ref). 

Godkendelse af dagsorden, godkendt 

Godkendelse af referat, godkendt. 

Ekstern konsulentassistance. Spørgsmålet om valg af eksterne konsulenter blev rejst. AJN 
forklarede, at han i forbindelse med den megen eksercits med Erhvervs- og Boligstyrelsen om 
godkendelse, havde været nødt til at reducere projektets økonomi. For at have fast grund under 
fødderne, var Arkitektgruppen og PlanEnergi (begge fra Århus) blevet bedt om et prisoverslag. 
Begge firmaerne arbejder med økologisk byggeri (som nogle af de få i regionen). Taget til 
efterretning i gruppen. 

Projektets formål, indhold og fysiske rammer. De to sider fra ansøgningen og skitse for bygge
program blev kort diskuteret igen. Gav ikke anledning til tilføjelser i f.t. tidligere. 

Centrets lokalisering. Hidtil har tre områder været oppe og vende: Tranebjerg, hvor MLØ pegede 
på en mulighed ved Tranebjerg Skole. Nogle indvendte at der var nogen konkurrence om arealerne 
ved skolen, samt at området ikke var specielt inspirerende. Ballen, hvor en placering ved Holme
gård kunne være spændende, men formentlig dyr p.g.a. byggemodning m.m. Kolby Kås, Færge
kroen? 

SH pegede på en ny mulighed, som kunne være en ombygning af en del af ejendommen Stauns 3. 
Området er meget smukt beliggende ned til Stauns Fjord. Alle der kender stedet syntes, at det var en 
grundig overvejelse værd. AJN fandt stedet lidt øde, specielt om vinteren (måske fordi han er 
cyklist?). 

Eventuelt. De næste skridt i forprojektet blev diskuteret. Det blev besluttet at arrangere en 
konference for universitetsfolk med det formål, at gøre dem interesserede i at deltage i et ejerskab af 
Forskningscentret. Der var en endvidere flertal for, at konferencen skulle gøres så interessant, at 
deltagerne skulle finansiere konferencen via et deltagergebyr. SH pegede på Joan Brink, Kolby Kås, 
som har rutine i dan slags arbejde. SH vil kontakte hende og vil i samarbejde med AJN arbejde 
videre med konferencen og konferencens indhold. 

Der skal foreligge et skriftligt udspil til næste møde, som er: 

AJN, d. 28.06.02 

onsdag d. 7. august kl. 10.30! 
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