Nyhedsbrev Januar, 2017

ENVO Group A/S:
Mandag den 5. december blev det årlige økonomiseminar for biogasanlæg afholdt på Hotel Legoland i
Billund. Foreningen for Danske Biogasanlæg stod for
arrangementet og fra ENVO deltog Lis Petersen og
Ejnar Nielsen. Seminaret bød på et afvekslende og
godt program med fokus på fremtiden for biogas i
Danmark. Der var mange spændende og inspirerende faglige indlæg om aktuelle sager og udfordringer
for biogasbranchen. Der var desuden god mulighed
at møde erfarne biogasfolk og etablere netværk i
branchen. Seminariet var meget velbesøgt idet omring 150 deltagere med en bred repræsentation fra
biogasbranchen var mødt op.

Aabenraa Statsskoles bestyrelsesmøde
Den 14. december 2016 deltog ENVO kort ved
Aabenraa Statsskoles bestyrelsesmøde.
Under mødet blev samarbejdet mellem Aabenraa
Statsskole og ENVO drøftet. Der blev gennem gået
ENVO biogas projekter, Hovedkontor og R&D Center,
hvor DRONE-projektet er en del af dette. DRONEN vil
indgå i ENVO’s daglige arbejde, med kortlægning af
om der overhovedet er noget gaslækage som der hele tiden bliver skrevet om, den daglige drift, inspektioner af tanke, samlinger, tagkonstruktion, skorsten,
gasfakkel mv. Dette vil kunne optimere inspektionerne på biogasanlæggene. Dronerne vil blive udstyreret med forskellige sensorer, hvoraf en bliver et IRkamera, der kan observere gaslækage.
Det næste møde med Aabenraa Statsskole er den 16.
januar 2017 hvor Ejnar Nielsen (Ingeniør - ENVO),
Niels Chr. Holm (Biokemiker) og Bo Asmussen deltager.
Dernæst vil der de næste par måneder blive arbejdet
med at kigge på forskellige løsningsmuligheder.
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Besøg fra den Danske Ambassade i Argentina,
Buenos Aires
Den 20. december 2016 havde ENVO fornøjelsen af,
at byde Lars Gade Holm fra den Danske Ambassade i
Argentina, velkommen på Vestvejen 170 i Aabenraa.
Det var et meget spændende møde hvor forskellige
initiativer blev drøftet. Argentinas nye regering, deres målsætninger for Grøn Energi, Teknologi mv.

Lars Gade Holm
Ambassaderåd
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