
Grøn omstilling

Grenaa Havn, Sydhavnen
Fiskerikajerne 18
8500 Grenaa
Danmark

Hør fhv EU-kommissær og minister Connie Hedegaard fortælle om hvordan
vindenergi til havs understøtter den grønne omstilling

Hør om Grenaa Havns strategiske forretningsområder

Bliv inspireret af, hvordan området vil understøtte de kommende offshore
vind markedsmuligheder

Få indblik i Energinets kommende havvindmølle projekter og nye
forretningsmæssige offshore opgaver og muligheder i forbindelse hermed

Få en guidet busrundtur på Grenaa Havn og se faciliteterne

Oplev stemningen på træskibs-regatta-event på Grenaa Havn med 
mad & drinksboder

GRATIS
No show fee 250 DKK
OBS: Begrænset antal pladser - først til mølle
Mulighed for at følge konferencen via Livestream

Forretningsmuligheder for havnevirksomheder i forbindelse 
med den grønne omstilling samt offshore  vind opgaver

Fredag d. 10. september 2021
Kl. 9:00-13:00/14:00



Ankomst, registrering og kaffe09 :00 -  09 :20

Velkomst v/MARLOG 09 :20 -09 :30

Indlæg v/Connie Hedegaard, fhv. EU-
kommissær og minister i Danmark
med fokus på hvordan vindenergi til
havs kan være med til at understøtte
den grønne om stilling – set fra et
havne- og havnevirksomheds
perspektiv. Indlæg inkl. Q&A og foto-
session.

09 :30 -10 :45

Grenaa Havns indsatser for en
grønnere verden v/Theis Gisselbæk,
CCO, Grenaa Havn

10 :45 -  11 :05

Frokost og netværk11 :15 -  12 :00

Hvordan området vil understøtte de
kommende offshore vind
markedsmuligheder v/borgmester
Jan Petersen, Norddjurs Kommune

11 :05 -  11 :15

Dagens program

Energinets kommende
havvindmølleprojekter, herunder
hvilke forretningsmæssige offshore-
opgaver og -muligheder, der
forventes at opstå/udbydes i
forbindelse med etableringen af
Hesselø og energi-øerne v/Marian
Kaagh, Vice President, Energinet

12 :00



Opsamling og tak for i dag
v/MARLOG

13 :00

I samarbejde med

OBS: Begrænset antal pladser, så
skynd dig at sikre din billet. 
Max kapacitet - 50 deltagere.

Tilmeld dig her.
Vælg mellem fysisk fremmøde eller 
online deltagelse.

Guidet bustur på Grenaa Havn
v/Theis Gisselbæk, CCO, Grenaa Havn 

Deltagerne opfordres til at gå ned på
Sydhavnen og opleve træskibs-
regatta-event med mad &
drinksboder.

Se mere her:
https://www.facebook.com/LivpaaSy
dhavnen/

13 :00 -  14 :00

https://marlog.easysignup.com/156/
https://www.facebook.com/LivpaaSydhavnen/

