Til alle medlemmer af Dansk Gas Forening

Hørsholm den 6. maj 2022

Kære medlem af Dansk Gas Forening
Bestyrelsen for Dansk Gas Forening (DGF) indstiller til Generalforsamlingen, at DGF nedlægges
som selvstændig forening, og at gassens interesser fremover varetages i DI Energi i en nyoprettet
sektion: Grøn Gas.
Derfor indkaldes til
Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Gas Forening
den 1. juni 2022 kl. 9.30 hos DGC, Dr. Neergaards Vej 5A, 2970 Hørsholm
Baggrunden for beslutningen er, at DGF’s bestyrelse gennem flere år har haft en vision om at
styrke DGF og at blive samlingssted for hele gasbranchen på tværs af ”værdikæden”. Dette for at
styrke kommunikationen om den grønne gas og den grønne omstilling i gassektoren til gavn for
den samlede energisektor.
Bestyrelsen har gennem de seneste år taget kontakt til større interessenter i gassektoren, hvoraf
ikke alle er medlem af foreningen, for at diskutere et fremtidigt muligt set-up og derved tiltrække
nye medlemmer. Trods adskillige møder har det ikke været muligt at skabe tilstrækkelig tilslutning
til at kunne finansiere et større selvstændigt set-up for DGF, hvilket vurderes at være en
forudsætning for at øge kommunikationen og påvirke den igangværende udvikling.
Lige nu er alles øjne rettet mod at sikre uafhængighed af russisk gas og konvertere mest naturgas
til grøn gas. Der er et kæmpe behov for, at den grønne omstilling sker så velovervejet og klogt som
muligt, således at forsyningssikkerheden i den samlede energisektor tilsikres på kort og lang sigt.
Bestyrelsen for DGF er nået frem til den konklusion, at Grøn Gas under DI Energi bedst muligt vil
kunne løfte opgaven med at samle et bredt udsnit af gasbranchen, som med fælles stemme vil
kunne synliggøre gassystemets fremtidige vigtige rolle i den grønne omstilling. DI Energi er i
forvejen samlingssted for en bred vifte af virksomheder i gassektoren, og mange af DGF’s
medlemsvirksomheder er også allerede medlem af DI Energi.
På Årets Grønne Gaskonference i går blev bestyrelsens beslutning annonceret, ligesom DI
præsenterede deres visioner for Grøn Gas.
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Bestyrelsen indstiller ligeledes, at foreningens formue på ca. 240.000 kr. overføres til DI Grøn Gas,
således at formålet i § 19 i foreningens love om, at eventuelle midler skal tilfalde gastekniske eller
velgørende formål, opfyldes.
Det er intentionen, at DGF’s 2 årlige konferencer videreføres i regi af DI Grøn Gas, i de formater vi
kender, ligesom medlemskabet af IGU fortsættes her. Det vil fortsat være muligt at deltage og
networke med gamle og nye gaskolleger, også selvom man ikke er medlem af DI Grøn Gas.
Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling er vedlagt.

På vegne af Dansk Gas Forenings bestyrelse

Søren Eriksen
Formand

Kontakt DI v/chefkonsulent Karen Voetmann, kavo@di.dk, direkte 3377 3975, mobil 2892 3863, hvis virksomheden
ønsker medlemskab af DI Energi Grøn Gas.
Eller jdg@dgc.dk, hvis dine kontaktdata ønskes videregivet til DI.
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