Danske BoligArkitekter Årsmøde onsdag den 30. maj 2018 kl. 10 - 16
I år er det sjette gang vi har fornøjelsen af at invitere alle medlemmer i Danske BoligArkitekter
til vores fælles årsmøde.
Denne gang mødes vi på DIs konferencecenter Gl. Vindinge i Nyborg. Vi har sammensat et
program med en række rigtig spændende indlæg som kun bliver afbrudt når vi skal nyde en
dejlig frokost. Og vi har lyttet til jer boligarkitekter og i år reserveret tid til dialog igennem hele
programmet. Som noget nyt, vil vi også invitere jer til at komme med forslag til emner vi kan
vende sidst på dagen. Så sidder du med spørgsmål, ideer eller kommentarer til ordningen,
jeres dagligdag eller øvrige professionelle problematikker, så send det endelig til os senest
torsdag den 24. maj. Alle relevante forslag kommer med i det endelig program som udsendes
fredag den 25. maj. Tanken er, at du som forslagsstiller selv fremlægger emnet til debat på
mødet.
Vi glæder og rigtig meget til at møde dig igen og byde dig velkommen.
DAGENS PROGRAM
9.30

Ankomst og en lille morgenbuffet

10.00

Velkomst v/ Lene Espersen

10.05

Status Danske BoligArkitekters profilering v/ Pernille Hjorth og Marie
Kiersgaard Espersen

10.45

Samarbejde med din bygherre v/ Sait Ciftci
Dialog og erfaringsudveksling om samarbejdet
Ydelser og aftalevilkår for Danske BoligArkitekter, herunder nedsættelse af
styregruppe til arbejde med en vejledning til Danske BoligArkitekter

11.00

Fra højt ragende ideer til realiteter. Arkitektens ansvar som rådgiver v/
Casper Rømer Rasmussen
Dialog om fremsatte forventninger med Lars Emil Kragh som ordstyrer

11.15

Valg til følgegruppe v/Lars Emil Kragh

11.30

Frokostbuffet og netværk

12.30

Kan Danske BoligArkitekter overleve uden fondsmidler? – En gennemgang
af, hvorfor den nye forretningsmodel næppe holder, og en drøftelse af ordningens
fremtid v/Lars Emil Kragh og Jens Bo Nielsen
Dialog om mulige tiltag med Lars Emil Kragh som ordstyrer

14.00

Kaffe og kage

14.30

Den nye strategi for Danske Arkitektvirksomheder v/Lene Espersen

14.45

Behandling af emner indleveret af deltagerne v/Lars Emil Kragh

16.00

Afslutning og tak for i dag v/ Lene Espersen

Tilmelding og forslag til behandling: Senest torsdag den 24. maj til um@danskeark.dk
Årsmødet finder sted på: DIs konferencecenter Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17A, 5800
Nyborg

På dette årsmøde har du mulighed for at høre indlæg fra følgende personer:

Lene Espersen

Adm. direktør
Danske Arkitektvirksomheder

Pernille Hjorth

Sekretariatsleder
Danske BoligArkitekter

Marie Kiersgaard
Espersen

Journalist
Danske BoligArkitekter

Sait Ciftci

Chefkonsulent, advokat
Danske Arkitektvirksomheder

Casper Rømer
Rasmussen

Bygherre og projektudvikler

Lars Emil Kragh

Forretningsudviklings- og
projektchef
Danske Arkitektvirksomheder

Jens Bo Nielsen

Underdirektør Bolius

