
 

 

Vil du forbedre dit sommerhus og gøre det mere energivenligt?  

Holstebro og Lemvig Kommuner inviterer hermed sommerhusejere til et temamøde omkring 
energioptimering af sommerhuse. Temaet for mødet er forbedring af feriehuse med fokus på 
energioptimering, indretning, faciliteter i feriehuset mm. Målet er at forbedre den energimæssige 
standard af de sommerhuse, der ligger i de to kommuner, og dermed skabe grundlag for øget 
fokus på helårsturisme i området. 
 

Temaet er udsprunget af et projekt i Ringkøbing, hvor der i forbindelse med projektet 
”Energieffektive sommerhuse” er lavet en online energiberegner og en ordning, hvor husene efter 
et energitjek af en autoriseret energirådgiver tildeles et Energistempel fra A til G. 
 

Mødet har til formål at inspirere og motivere husejer og samtidig give mulighed for at husejere 
mødes med lokale virksomheder, der kan bidrage til forbedringer. 
 

Program for temamødet:  
 

1. Skafti Halldórsson Proenergi. Hvordan kan du optimere dit sommerhus. Inspiration til 
hvilke tiltag, der vil give dig et mere energirigtigt sommerhus og dermed også øge 
bundlinjen. 
 

2. Henning Bo Madsen forhenværende projektkoordinator for energivenlige feriehuse. 
Konkrete resultater af projektet i Ringkøbing-Skjern fundne og gennemførte besparelser. 

 

3. Jacob Muldkjær Rasmussen repræsentant for Feriepartner Vedersø Klit.  
Hvilke effekter har projektet ”Energieffektivt Sommerhus” givet sommerhusejerne ved 
Vestkysten? Konkrete eksempler på hvilken effekt det har haft på udlejningen, cost-
benefit, mm. 

 

4. Energinetværket – Er et netværk, hvor medarbejdere fra 13 håndværksvirksomheder, på 
tværs af brancher, har valgt at uddanne sig som energivejledere. Energirigtig vejledning i 
forbindelse med din boligrenovering eller energiinvestering i boligen. 
 

5. Afslutning og netværk  
 

Tid og dato: 
Mødet vil foregå den 12. februar kl. 14.00 – 16.00  
 

Sted:  
Mindbocentret, Skolegade 25 - Thorsminde, 6990 Ulfborg   
 

Senest tilmelding:  
Den 09/02/2016 kl. 12.00 på: 
https://visitholstebro.nemtilmeld.dk/19/ 
 
Ved spørgsmål kontakt: 
 

Susanne Toftegaard Hansen Chef for Enheden for Erhverv & Turisme Holstebro Kommune  
96 11 70 81 eller sth@holstebro.dk   
 

Anders Holm Udviklingschef Lemvig Kommune 96 63 11 02 eller anders.holm@lemvig.dk  
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