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Lederen

Energiakademiet lancerer nu en ny hjemmeside. Samtidig markerer vi en overgang til en ny energimasterplan. 
Vi har derfor bestemt os for fornyelse i det grafiske udtryk. 
Den gamle vindmølle er skiftet ud med en grafisk form der illustrerer netværk, vækst og solen som centrum for al energi. 
Tag vel imod den!

Besøg ude/hjemme
 Japan har fået sin første vedvarende energifond. 
Søren Hermansen var med til opstartsmødet, 
hvor 1000 deltagere sagde ja til vedvarende 
decentral energi i Japan.

USA kalder på Samsø 2 gange i efteråret. Søren 
Hermansen giver lectures på Burlington, 
Vermont og Allegheny College i Pennsylvania.

Siden sidst
Lykke Friis besøgte akademiet. Hun blev vist 
imponeret og overrasket over, hvad vi egentligt 
arbejder med i både det daglige og fremadrettet.

Konferencen Next Practice kaldte på 40 stærke 
netværkskontakter fra hele verden til 2 dages 
intenst arbejde. 

Vores første CSR pris kom i hus – for arbejdet 
med klimapartnerskaber.
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Lige nu
Samsø Energiakademi har sædvanligvis travlt i dette her smukke efterår. Der er konferencer, hvor vi er key note speakere. Der skal 
forberedes nye taler og arbejdes intenst med workshops. Der skal planlægges møder om næste års energiplaner i Danmark. 
Energiakademiet er godt forberedt. Udarbejdelsen af Samsøs masterplan for 2030 er i god gænge. Danmark har fået et nyt 
regeringsgrundlag som Energiakademiet skal kobles til. Klima, Energi og Bygningsministeriet har fået ny minister, Martin Lidegaard, en 
gammel kending, som vi på Samsø forventer os meget af.

I sidste uge
Samsø Energiakademi er i fuld gang med at se på forskerboliger og hotelplaner. En mulighed, der skal undersøges, er at samle 
forskerboliger og hotelplan omkring grunden nær Energiakademiet. Der er oprettet en projektgruppe, der ser nærmere på sagen. Mette 
Løkke – Samsø Erhvervs og Turistcenter - har skaffet startkapital til forprojektet til et grønt hotel. Der er god opbakning fra Samsø og vores 
mange solide samarbejdspartnere.

Sidste weekend
Vi er netop nu i gang med at formulere vores arbejde for 2012. Der skal iværksættes en kampagne for energibesparelser i private huse så 
vel som offentlige bygninger. Husets Web er et nyt værktøj til energimærkning af boliger, som vi vil bruge sammen med samsingerne. 
Energitjenesten Samsø er på opgaven og vi forventer os en masse indsatser i de enkelte huse. Der er masser af sparemuligheder. De 
penge, der spares, er tjente! Penge som vi ikke skal betale skat af!!

For 14 dage siden
Har vi haft besøg fra Bhutan. Lederen af Center for Gross National Happiness Center var i Danmark og på Samsø for at se om vi kunne 
være partnere i et netværk med dem. Det var et dejligt besøg. Dr. Saamdu sov på Samsø Gårdmejeri hos Bent og Birthe i Kolby. Det nød 
han så meget, at det blev hans indledning i talen på Københavns Universitet. ”Jeg har sovet rigtig dejligt på Samsø. Der er en god ånd over 
den Ø”

Sensommeren
Samsø Energiakademi har afholdt netværkskonferencen Next Practice, hvor der kom deltagere fra Japan, Australien, København, Ålborg og 
Cornwall. Det var godt at høre fra vores netværk, at vi på Samsø Energiakademi er på ret kurs. ”Bliv ved med at gøre det I gør, det er det vi 
har brug for” lød meldingen. Vi holder next step two konference i det nye år.
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Sommeren på Samsø
Hver sommer slår Energiakademiet dørene op to gange om ugen. Der møder den besøgende to studerende, som viser rundt i huset og 
fortæller om bæredygtige løsninger. 
Energiakademiet har mærket et stødt stigende behov fra mange lag i samfundet, der gerne vil vide mere om, 
hvilke alternative energimuligheder, der findes. 
Vi har mange vigtige besøg fra hele verden. Lige fra Korea til Finland til USA. 
De vil lære, hvordan vi har skabt og skaber nye resultater, der gavner både økonomi, klima og deres lokalområder.

Sommerjobbet på Energiakademiet fik mange ansøgninger fra højt kvalificerede studerende fra ind- og udland. 
Det blev Kasper og Stig - to studerende fra Århus Universitet, der også er fra Samsø.
De to Samsø drenge fik sommeren på Energiakademiet til at svinge.
Vi har haft ca. 1500 besøgende fra maj til juli.

Simens 
Holder øje med Samsø.
Simens har med Samsøs historie skabt et smukt postkort med en solid forhistorie, der giver stof til eftertanke.
Se balancen imellem landskab, installationer og mennesker.
Vindmøller er kun midlertidigt permanente.
http://youtu.be/fzmMw5S2_80

Dokumentar Film 
produktionsselskabet PBS fra USA.
Der er allerede udarbejdet den første The Earth Operators’ Manual – en film om fossile brændstoffer og klimaforandringer med et udpluk fra 
hele verden. Nu er PBS - USA i gang med film nr. to. Hvad kommer efter fossile brændstoffer? 
Der er Samsø også med.

Samsø Energi Akademi 
har gang i mange projekter som giver os det daglige brød. 
Projekter som: ISLE PACT, Cradle 2 Cradle, Energy Islands, INRES, Masterplan for Fossilfri Ø, Energitjenesten, Energi Camp, Energisafari, 
BIOMOB, Energikommuner osv. – Vi søger hele tiden nye samarbejder og dermed en sikring af, at vi også eksisterer næste år. 
Se mere på hjemmesiden. www.energiakademiet.dk 

Samsø Energiakademi vender tilbage med det 3 nyhedsbrev i det nye år.

Cüneyt Pala
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