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Program

Programmet bygges op i flere dele.

Hanstholm har netop den 23. maj 2012 
besøg af 70 internationale forskere fra 
sammenslutningen INORE.

Om formiddagen er en del af gruppen 
på besøg på Wavestar, og om efter-
middagen besøger denne gruppe Cold 
Hawaii. 

Den anden gruppe besøger om for-
middagen Fiskeauktionen/Sea Food 
Center Hanstholm og slutter sig om 
eftermiddagen til temadagens pro-
gram (busturerne til vind og bølger). 

Sidst på eftermiddagen vil samtlige 
70 forskere samles til en ’minikonfe-
rence’ (på engelsk).

9.00 - 11.00

Seminar 
om den go’e energi i Hanstholm

Her serveres kaffe og rundstykker

09.30: Velkomst 

ved formanden for Hanstholm 
Havneforum

09.35: Thisted Kommune 

– Danmarks førende klimakommune 
v/ borgmester Lene Kjeldgaard

09.45: Hanstholm Havns 
udvidelsesplaner v/marketingchef 
Mogens Ketler

10.00: Aalborg Universitets 

arbejde med bølgeenergi v/ lektor 
Jens Peter Kofoed

10.15: DTU Risø 
orienterer om det nationale test-
center for vindmøller v/vicedir. 
Peter Hjuler Jensen

10.25: Dexawave og Global Windpower 

om test af converter ved 
Hanstholm m.v.

10.40: Wavestar 

om testanlæg i Hanstholm
10.50: Spørgsmål og afrunding



15.30 – 17.30: Progamme in English

Programpunkter fra formiddagens seminar gentages på engelsk for 
cirka 70 internationale forskere fra organisationen INORE, som gæster 
Hanstholm for at studere bl.a. bølgeenergi.

11.15 – Hold 1

Bus til Det nationale testcenter 
for Vindmøller
hvor DTU/Risø viser rundt og orienterer om centret

11.45: Ankomst testcenter
12.45: Afgang testcenter
13.15: Ankomst Bølgeenergicenter
15.00: Afslutning 

ved ankomst til Hanstholm

Der serveres sandwich + vand undervejs

11.15 – Hold 2

Bus til Bølgeenergicentret
hvor Wave Star og Dexawave orienterer om 
igangværende tests af bølgemaskiner. Der bliver 
lejlighed til at besøge Wave Star.

11.20: Ankomst Bølgeenergianlæg
13.00: Afgang Bølgeenergianlæg
13.30: Ankomst testcenter
14.30: Afgang testcenter
15.00: Afslutning 

ved ankomst til Hanstholm

Der serveres sandwich + vand undervejs


