
Information fra den skandinaviske PUG bestyrelse 
 
Bestyrelsen holdt den 24.-25. september 2018 møde på Comwell Conference Center Copenhagen (CCCC) i 
Ørestad, København. 
 
Formålet med mødet var at evaluere CCCC som konferencested, samt få planlagt næste års konference.   
 
Surveys for input til PUG 2019  
I forbindelse med PUG 2018 udfyldte deltagerne nogle surveys og disse gik bestyrelsen igennem for at få 
medlemmernes input til planlægningen af næste års konference.  
Vi har igennem de seneste par år set et fald i deltagerantal til de årlige konferencer og bestyrelsen var 
derfor opsat på at lave forskellige justeringer – baseret dels på disse surveys fra årets konference, dels fra 
bestyrelsens egne observationer og idéer – for at se om vi kunne vende udviklingen: 

• Lokation: Konferencen bliver afholdt tæt på lufthavnen, for at forkorte rejsetiden for de fleste. 

• Dato: Vi holder det i starten af april for at distancere os i tid fra itSMF i Norge 

• Sprog: Bestyrelsen vil ikke lægge sig fast på en helt engelsk-sproget konference, men vil lægge op til 
at engelsk bliver et muligt sprog. Således vil nogle indlæg blive på engelsk og det vil være muligt at 
kommunikere på engelsk, hvis man foretrækker det.  

• Ændring i indlæg: Næste år vil der ikke være et eksternt indlæg, men derimod en ”POB 
Spørgetime”, hvor man kan få svar på alle mulige POB-relaterede spørgsmål. Derudover vil der 
blive lagt op til en lille ”gruppeopgave”. 

• Egen tid i programmet: Der vil som afslutning på dag 1 være afsat et par timer, hvor folk kan have 
tid på egen hånd, hvis de ønsker det. 

 
Bestyrelsen 
Der kommer til at ske en væsentlig udskiftning i bestyrelsen per næste år, bestyrelsen brugte derfor en del 
tid på at diskutere hvordan vi bedst kommer igennem en sådan udskiftning. Det er i den forbindelse vigtigt 
at hver enkel organisation overvejer sit engagement i brugergruppen.  
 
PUG 2019 
Næste års konference bliver afholdt den 2.-3. april 2019 på CCCC / AC Bella Sky, der ligger kun 10 minutter 
fra lufthavnen.    
 
Temaet for konferencen vil være hvordan man kan forbedre sine processer og sit overblik for at opnå bedre 
kontrol og vi håber at få følgende underemner belyst: 

• Self Service Portalen 

• Configuration Management og fyldning af CMDB 

• Change Management og muligheder for tilpassede vinduer vha. custom tables 
 
Nordisk Præ-CAB 
Dette er sat i værk.   
 
Næste møde 
Bestyrelsen vil klare den videre planlægning over mail og telefon og har allerede planlagt et møde den 
19/12, hvor vi vil se på det foreløbige antal tilmeldte samt en færdiggørelse af agendaen. Vi mødes først 
fysisk på hotellet mandagen før konferencen. 
 


