NOTAT

DANSK FJERNVARMES MEDLEMSYDELSER

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding

Dansk Fjernvarme arbejder målrettet på at sikre de bedste vilkår for fjernvarmesektoren
ved at varetage sektorens interesser og samle sine medlemmer i et stærkt fællesskab.

Tlf. +45 7630 8000

Som medlem kan man få indsigt i den nyeste faglige viden, holde sig ajour med
energipolitiske temaer og få mulighed for at påvirke rammevilkår og faglige standarder.

www.danskfjernvarme.dk

mail@danskfjernvarme.dk

cvr dk 55 83 10 17

Herudover giver et medlemskab adgang til en række medlemsydelser, der sigter på at
understøtte medlemmernes kerneaktiviteter og udvikling.
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1. Virkefelt
Dansk fjernvarme arbejder nationalt og internationalt på at fremme medlemmernes
interesser synligt og effektivt med udgangspunkt i klima- og miljøhensyn, grøn omstilling,
energieffektivitet, forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn.
Herudover understøtter foreningen medlemmernes virke gennem en række
medlemstilbud og services inden for temaer, der relaterer sig til:
•

Produktion, lagring, sektorintegration, transmission, distribution og forbrug af energi
med særligt fokus på fjernvarme og køling.

•

Klimaforhold og grøn omstilling, selskabsledelse, demokratisk ejerskab,
digitalisering, administration, markedspositionering samt kundeforhold og -relationer.

Vægtningen af de enkelte temaer bliver justeret i takt med den teknologiske og
samfundsmæssige udvikling og medlemmernes behov og prioriteringer.
Da Dansk Fjernvarme ikke er en arbejdsgiverorganisation, er personalejura, løn- og
ansættelsesforhold samt andre personalerelaterede områder ikke en del af foreningens
virkefelt. Foreningen tilbyder dog kompetenceudvikling inden for ”sikkerhed og
beredskab” og andre, udvalgte HR-områder.
På områder, der ikke er omfattet af foreningens virkefelt, kan foreningen formidle services
og tilbud fra samarbejdspartnere (se afsnittet ”Partnertilbud”).

2. Adgang til medlemsydelserne
Foreningens medlemstilbud kan benyttes af ansatte, bestyrelsesmedlemmer og frivillige
med en organisatorisk tilknytning til et stemmeberettiget medlem eller et associeret
medlem af Dansk Fjernvarme, jf. § 3 i vedtægterne for foreningen Dansk Fjernvarme.

3. Generelle medlemsydelser
Alle medlemmer har adgang til en række generelle ydelser, der er helt eller delvist
kontingentfinansierede. Ydelserne er opdelt i basisydelser og medlemsfordele.
3.1 Basisydelser
Basisydelserne er fuldt finansieret af kontingenter og kan derfor benyttes uden yderligere
omkostninger af det enkelte medlem.
Basisydelserne omfatter:
•

Eksklusiv adgang til viden og værktøjer på foreningens hjemmeside

•

Faglig sparring**

•

Deltagelse i sekretariatsbetjente erfagrupper og netværk*

•

Kodekser og vejledninger ift. lovgivning og god praksis

•

Abonnement på magasinet Fjernvarmen (ét pr. selskab)

•

Adgang til nyhedsbrevet MedlemsNyt (ubegrænset antal)

•

Grafisk opsætning af stillings- og navneannoncer til magasinet Fjernvarmen

•

Grafisk opsætning af bannerannoncer til foreningens nyhedsbreve

•

Adgang til Statens Indkøb (SKI)

*Erfagrupper og netværk
Der kan være en egenbetaling ved deltagelse i netværk, som udbydes og faciliteres i
samarbejde med andre organisationer og samarbejdspartnere.
**Faglig sparring
Sekretariatet yder sparring ift. konkrete problemstillinger og tvivlsspørgsmål af teknisk,
økonomisk, administrativ og lovgivningsmæssig karakter. Sparringen sker som
udgangspunkt telefonisk, og sekretariatet tilstræber at besvare alle henvendelser senest
førstkommende arbejdsdag.
Al sparring sker på et overordnet niveau og kan ikke antage karakter af egentlig
sagsbehandling, der vil kræve betydelige eller usædvanlige sekretariatsmæssige
ressourcer. Sekretariats ledelse har kompetence til at afgøre, hvorvidt en sag kan
håndteres som en del af foreningens medlemsservice.
Dansk Fjernvarme råder ikke over en rådgiveransvarsforsikring og kan derfor ikke påtage
et rådgiveransvar. I stedet henvises medlemmerne til at benytte revisorer, advokater og
andre rådgivere. I sager, hvor det er sket, involverer Dansk Fjernvarme sig ikke.
Hvis en sag vurderes at have principiel karakter og betydning for en større del af
medlemsskaren, kan foreningen dedikere ekstra ressourcer til den. Bestyrelsen skal dog
forud beslutte karakteren og omfanget af foreningens involvering i sagen.
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3.2 Medlemsfordele
Medlemsfordelene omfatter ydelser, hvortil der er knyttet en hel eller delvis egenbetaling,
men hvor medlemmerne opnår rabatter og andre eksklusive fordele. Ydelserne omfatter:
•
•
•
•
•

Kurser, webinarer og anden kompetenceudvikling
Temadage og andre arrangementer
Tænketanken Grøn Energis arrangementer
Annoncering i magasinet Fjernvarmen og nyhedsbreve til fordelspris
Tilkøb af abonnementer på magasinet Fjernvarmen til fordelspris

4. Individuelle ydelser
Alle medlemmer har mulighed for at benytte sig af forskellige individuelle ydelser.
Ydelserne er opdelt i tilkøbsydelser og partnertilbud.
4.1 Tilkøbsydelser
På områder, hvor sekretariatet besidder særlige kompetencer, er det muligt at tilkøbe en
række individuelle ydelser. Tilkøbsydelserne finansieres gennem fuld egenbetaling.
Tilkøbsydelserne falder inden for områderne:
•
•
•

Skræddersyet kompetenceudvikling
Facilitering af seminarer, workshops og udviklingsforløb
Faglige oplæg og foredrag

Forud for alle aftaler fremsendes et tilbud/en overslagspris.
4.2 Partnertilbud
Dansk Fjernvarme formidler en række fordelagtige tilbud og services, der ligger uden for
foreningens virkefelt. Tilbuddene leveres af eksterne samarbejdspartnere og er
finansieret gennem fuld egenbetaling.
Det aktuelle udbud af partnertilbud kan ses på foreningens hjemmeside.
Herudover samarbejder Dansk Fjernvarme også med de øvrige selskaber i Fjernvarmens
Hus. Et medlemskab af Dansk Fjernvarme kan være en forudsætning for at få adgang til
disse selskabers ydelser og ejerkreds. I nogle tilfælde tilbyder selskaberne også særligt
gunstige vilkår til medlemmer af Dansk Fjernvarme.
Services og vilkår fremgår af selskabernes egne hjemmesider:
•

DFH Service

•

Fjernvarmens Informationsfond (FIF Marketing)

•

Softværket

•

Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP)

•

Dansk Kraftvarme Kapacitet

5. Ajourføring af ydelseskataloget
Ydelseskataloget ajourføres og forelægges bestyrelsen til godkendelse, når virkefeltet,
medlemsydelser eller vilkår ændres. Denne version er godkendt på bestyrelsesmødet 8.
december 2021.
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