
ÅRSMØDE  2017
Danske BoligArkitekter

DAGENS PROGRAM

9.30   Ankomst og formiddagsbuffet

10.00   Velkomst og status v/ Pernille Hjorth, sekretariatsleder Bolius, 

  Camilla Vinkel, digital ansvarlig , Bolius og Anette Mørch, fag- 

  og administrativ konsulent, Danske Arkitektvirksomheder

10.45   Boligarkitektens særlige ansvar og forsikringsforhold 

  v/ Paul K. Jeppesen, Danske Arkitektvirksomheder

11.50   BYG-ERFA - fra fejl til fornuftige løsninger 

  v/ Susanne Pouline Svendsen og Tor Johansson, BYG-ERFA

12.45   Frokostbuffet og netværk

14.00   Valg til følgegruppe

14.15   Best Practice v/Thomas Hjort, M4 Arkitekter

15.00   Kaffe og kage

16.00 –   Rundvisning v/ Lars Bache, Bølgen A/S

ca. 16.45

UDSIGTEN ER RIGTIG GOD

“Som boligarkitekt er dit  ansvar 
større end det, der er fastlagt i 
ABR89.  
Derfor skal du være ekstra op-
mærksom på dine aftaler med både 
bygherrer og underrådgivere.
Paul K. Jeppesen

RUNDVISNING 
VED BØLGEN 13, 4., 7100 VEJLE

Tilkørsel via lystbådehavnen med mulighed for 
parkering foran Bølgen (på landsiden).

RUNDVISNING 
VED BØLGEN 13, 4., 7100 VEJLE

Tilkørsel via lystbådehavnen med mulighed for 
parkering foran Bølgen (på landsiden).

Vi glæder os meget til at se forhåbentlig rigtig 
mange til en herlig dag med fagligt og kollegialt 
udbytte.

Vi glæder os meget til at se forhåbentlig rigtig 
mange til en herlig dag med fagligt og kollegialt 
udbytte.

BYG-ERFA - FRA FEJL TIL FORNUFTIGE LØSNINGER 

Oplæg ved direktør og arkitekt Susanne Pouline Svendsen og konstruktør, 
Tor Johansson, BYG-ERFA.

”Hvordan formidler BYG-ERFA viden om byggetekniske problemer, og hvordan 
bliver løsningerne så gode, at de bliver alment teknisk fælleseje?”

BEST PRACTICE

Thomas Hjort, M4 Arkitekter og medlem af Danske BoligArkitekter vil dele ud 
af tegnestuens erfaringer med at få forretningen til at gro. Om proces og om 
at sikre sig de rette kunder og at bruge tiden rigtigt.

BOLIGARKITEKTENS SÆRLIGE ANSVAR OG FORSIKRINGSFORHOLD

DANSKE ARKs forsikringsekspert Paul K. Jeppesen fortæller om ansvar og 
rådgiverforsikring.

I år er det femte gang, vi har fornøjelsen at invitere alle 

medlemmer i Danske BoligArkitekter til et fælles årsmøde 

torsdag den 1.  juni 2017. 

Denne gang mødes vi på Munkebjerg Hotel. Dagen igennem 

vil vi kunne nyde udsigten over Vejle Fjord, mens vi lytter til 

spændende indlæg og indtager en dejlig frokost.

Efter mødet vil det være muligt at besøge Bølgen, Henning 

Larsens ikoniske boligbyggeri og Vejles nye vartegn.

Tilmelding:  Senest fredag den 26. maj 

  til am@danskeark.dk

Adresse:   Munkebjerg Hotel

  Munkebjergvej 125

  7100 Vejle




