
 

Invitation:  

 
Inspirationsmøde om 

Energirigtige feriehuse 
 
 
Kære feriehusejer i Sønderborg Kommune  
 
I Sønderborg fylder turismen og den grønne omstilling meget, da det er to højtprioriterede indsatser. Derfor 
vil vi gerne invitere til et fælles inspirationsmøde under overskriften ’Energirigtige Feriehuse’. 
 
ProjectZero arbejder løbende for initiativer som skal gøre Sønderborg kommune CO2-neutral i 2029. På 
turismeområdet arbejder vi hele tiden på at gøre vores produkter og tilbud mere attraktive, så vi kan 
tiltrække flere gæster – men også for at imødekomme fremtidens krav om en grønnere turisme. 
 
Denne aften vil være præget af oplæg der kobler turismeindsatsen med den grønne omstilling. Programmet 
kommer omkring trends og tendenser inden for feriehusudlejning samt præsenterer konkrete værktøjer til 
energioptimering med udgangspunkt i lokale cases. Afslutningsvis vil der være mulighed for at få en 
individuel snak med fagfolk, ex. udlejningsbureauerne, energirådgivere og myndigheder.  

 
Mødet afvikles torsdag d. 7. november fra kl. 19.00 – ca. 21.00 på Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg.  

Der vil blive serveret kaffe og kage. 

 
Program: 
 
19.00    Velkomst v. Sønderborg Kommune  

19.05    RoadMap 2025 v. Peter Rathje, ProjectZero 

19.15     Trends og tendenser i turismen v. Karsten Justesen, Destinationen Sønderjylland  

19.30    Green Image og feriehusudlejning v. Poul Christiansen, Feriehusudlejernes Brancheforening 

20.00   Energioptimering – præsentation af lokale cases og udarbejdet materiale v. Transition 

20.30 Samtalecaféer: 

Få en snak med de lokale udlejningsbureauer om muligheder og fordele ved de nye regler for udlejning  

Novasol/Dansommer, DanCenter, Sol og Strand og Feriepartner Danmark 

Bliv klogere på lovgivning, myndighedsbehandling og affaldsregler  

Byg & Bolig og Erhverv & Affald, Sønderborg Kommune  

Hør om de mange muligheder for energioptimering  

Energikonsulent fra BoTjek 

Håndtering af affald i sommerhusområderne 

Sønderborg Forsyning 

 

Herudover står aftenens oplægsholdere til rådighed til en uddybende snak ved bordene 

 

I forhold til forplejning og lokaler på Alsion er det nødvendigt at tilmelde sig arrangementet. Det gør du ved 

at sende en mail til mcsr@sonderborg.dk. Skriv hvor mange personer du ønsker at deltage. Vi vil også gerne 

vide, om du pt. lejer dit feriehus ud. Ved eventuelle spørgsmål til arrangementet kan du kontakte 

turismekonsulent, Michael Sørensen på tlf. 20364291. OBS. Tilmelding senest d. 4. november 
 
Vi glæder os til at sætte fokus på den grønne omstilling i områdets mange feriehuse.  
 
Med venlig hilsen,  
ProjectZero og Sønderborg Kommune  

mailto:mcsr@sonderborg.dk

