
Information fra den skandinaviske PUG bestyrelse 
 
Bestyrelsen holdt møde mandag-tirsdag den 14.-15. september 2015 på Hotel Tivoli i København, hvor vi 
fortsatte planlægningen af næste års PUG konference. 
 
Emne for konferencen 
”Er du forandringsparat? – Hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling” 
 
Tid og sted 
Konferencen afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center i København den 15.-16. marts 2016. 
Hotellet ligger tæt ved Hovedbanegården (ca. 10-12 minutters gang) så det er let at komme dertil – 
ankommer man med fly til Københavns Lufthavn, Kastrup, er der nem togforbindelse til Hovedbanegården 
med en rejsetid på ca. 15 minutter. Ankommer man med bil vil der være mulighed for at parkere i hotellets 
kælder.  
Det officielle program starter tirsdag morgen ca. kl. 9:00 og slutter onsdag ca. kl. 15:00. Der vil som vanligt 
være mulighed for at ankomme mandag aften og overnatte på hotellet.  
 
Indlæg i plenum og runda bordssamtal 
Vi har et par plenumindlæg og runda bordssamtal på plads, men mangler endnu nogle. Indlæggene vil 
omhandle hvordan forskellige organisationer arbejder med processer vedr. Changes der kommer fra 
Service Desken og vedr. Changes der kommer fra RFC’er, integrationer og relationer i CMDB’en, Self Service 
Portalen sammenkoblet med Project & Change Management. 
Indlæg vil være på et af de tre skandinaviske sprog.  
 
Social aktivitet 
Sædvanen tro holder vi denne aktivitet hemmelig, men vi kan godt løfte sløret lidt:  
Vi bliver ikke udsat for væsentlig fysisk aktivitet, selvom vi vil få rigeligt med frisk luft – vi vil få en masse at 
se, samtidigt som vi kan sidde og snakke sammen mens vi får lidt til ganen.  
Det vil være en god idé at klæde sig varmt på! 
 
Generalforsamlingen 
Der afholdes generalforsamling i POB User Group om onsdagen – husk at vi dér vil have fokus på de RFC’er I 
har sendt ind til Wendia i årets løb. På konferencen i år blev det vedtaget, at vi skulle forsøge at prioritere 
en liste over de RFC’er der er vigtigst for os – så dette bliver et emne på generalforsamlingen. 
 
Næste møde 
Er pt ikke aftalt men der vil blive planlagt videre via mail og telefon over de næste par måneder og så 
mødes vi nok engang til januar-februar.  

 
 


