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Af Peter I. Hinstrup
Dansk Gasteknisk Center a/s

Bjarne Spiegelhauer på pension
Veteran i gasbranchen takker af efter næsten 25 år hos DGC
- senest som chef for forretningsudvikling.

Chef for forretningsudvikling og
leder af forretningsområdet Certificering, sikkerhedsrådgivning og
undervisning Bjarne Spiegelhauer
har efter knap 25 år i Dansk Gasteknisk Center (DGC) valgt at gå
på pension.
Det er en af det danske gasprojekts store veteraner, som hermed
forlader gasverdenen.
Bjarne har med sin brede uddannelsesmæssige baggrund og
store gaserfaring betydet utrolig
meget for DGC og for det danske
gasprojekt, som han har været
engageret i siden den spæde start.
Bjarne er oprindelig udlært kleinsmed fra 1968. Og det er vigtigt
at få med, for selv om der efterfølgende kom en ingeniøruddannelse oveni, har han aldrig glemt
værdien af håndværksmæssig
viden, sund fornuft, realitetssans
og kvalitetsbevidsthed.
Samtidig har Bjarne altid været
meget åben og aktiv i forbindelse
med ny teknologi og nye metoder, både når det drejer sig om
udstyr, målinger og beregninger.
Og han har aldrig været bange
for selv at tage kedeldragten på,
når der har været særligt spændende udfordringer i DGC’s
laboratorium.
Praktisk og teoretisk erfaring
Bjarne Spiegelhauer har med sin
betydelige praktiske erfaring og
store teoretiske viden været med
til at sikre en fin integration af de
forskellige tilgange til opgaveløsning i DGC.
Efter sin ingeniøreksamen i

1973 arbejdede Bjarne Spiegelhauer fem år hos Markussen &
Kristiansen.
En periode der gav masser erfaring med praktisk ovnbyggeri.
Herefter gik turen til Teknologisk Institut, hvor han spillede en
væsentlig rolle i opbygningen af
det danske naturgasuddannnelsessystem.
Hos Teknologisk avancerede
Bjarne Spiegelhauer til sektionsleder, før han efter et kort stop hos
dk-Teknik (nu FORCE Technology), kom til DGC.
Betydeligt netværk
I DGC har vi gennem knap 25 år
nydt godt af Bjarnes meget betydelige netværk i gasverdenen, af
hans store viden om gasanvendelsesområdet og ikke mindst om
de altafgørende sikkerhedsmæssige aspekter ved gasanvendelse.
Bjarne har altid selv hævdet at
være en kylling i sikkerhedsmæssige sammenhænge - men det er
så vist også den eneste sammenhæng, hvor dette billede synes
passende.
Bjarne har stået fadder til rigtig
mange af DGC’s vejledninger og
har sat afgørende fingeraftryk
på væsentlige dele af det danske
gasreglement.
Han har en stor del af æren for
den meget fine sikkerheds- og
uheldshistorik, det danske gasprojket kan prale af.
Drivkraft for uddannelse
Bjarne avancerede hurtigt til
afdelingschef i DGC og senere

Bjarne Spiegelhauer har været flittigt benyttet som foredragsholder i
Dansk Gas Forening, både på kurser,
Gastekniske Dage og på årsmøder.

til chef for forretningsudvikling
og leder af et af virksomhedens
centrale forretningsområder.
Bjarne har også gennem rigtig
mange år været en drivende kraft
i Dansk Gas Forening på uddannelsesområdet som formand
for kursusudvalget og en flittig
skribent i Gasteknik.
Bjarne vil nu få mere tid til sin
store interesser for video og vil
bl.a. arbejde med lokal-tv.
Vi vil savne Bjarne meget i
gasverdenen, men ønsker held og
lykke med den ny karriere.
Der er afskedsreception for
Bjarne hos DGC, Dr. Neergaards
Vej 5B, 2970 Hørsholm onsdag d.
31. oktober 2012 kl. 15.00.

Indvielse af testcenter
Dansk Gasteknisk Center
a/s markerer torsdag den 15.
november indvielsen af sit nye
Testcenter for Grønne Gasser
med en konference.
Her er der indlæg af bl.a.
Morten Nordahl Møller, konst.
kontorchef, Energistyrelsen,
Lars Clausen, koncerndirektør,
DONG Energy, Bjarke Pålsson,
adm. direktør, Naturgas Fyn og
af testcentrets leder, laboratoriechef Leo van Gruijthuijsen.
Indvielsen foretages af
klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
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