BRANCHEDAG

Branchedag den 6. nov. 2018 - Tilmeldingsfrist den 30. okt. 2018
Danske Bygningskonsulenter inviterer alle til en spændende branchedag,
hvor der vil være fagrelevante indlæg og mulighed for sparring med kollegaer
Tidspunkt

GRATIS
for medlemmer
af Danske
Bygningskonsulenter

FORMIDDAGSPROGRAM

Kl.

09.00 - 09.30

Velkomst af formand Brian Aaboe – kaffe og morgenbrød (specielt bord for nye medlemmer)

Kl.

09.30 - 12.30

Forskellige aktiviteter i faggrupperne
Klimaskærm

Huseftersyn og Energimærkning

09.30 - 09.45

Velkomst v./Rasmus Jansson

Velkomst v./ Keen Nielsen og Frank Borkfelt

09.45 - 10.30

Sidste nyt omkring:
Rapportgeneratoren
Ændringer i BR18
Øvrige aktiviteter
v./Rasmus Jansson og Vivi Gilsager

Sidste nyt omkring Huseftersyn:
Bestillervejene
v./Frank Borkfelt

Pause

10.30 - 10.45
10.45 - 11.30

Analyse om kommunernes stikprøvekontrol af
dokumentation for trykprøvning
v./Elisabeth Dreier, Sekretariatet

Ny tilstandsrapport
Nyt indrapporteringssystem
v./Tommy Glindvad, Sikkerhedsstyrelsen

11.30 - 12.30

Diskussion om fortsættelse af medlemskabet af
Danske Bygningskonsulenter
v./Rasmus Jansson og Vivi Gilsager

Sidste nyt omkring Energimærkning:
Processen omkring det nye energimærke
Manglende energimærkning af kommunale og
statslige bygninger
v./Keen Nielsen

Frokost

12.30 - 13.30

Tidspunkt
Kl.

13.30 - 15.45

EFTERMIDDAGSPROGRAM
I eftermiddagsprogrammet går indlæggene på tværs af faggrupperne
13.30 - 14.30

Funktionsafprøvning af enfamilieshuse
v./Videncenter for Energibesparelser

Pause, kaffe og kage

14.30 - 14.45
14.45 - 15.45

Kl.

15.45 - 16.00

MiniCO2 Husene og Sunde boliger ud fra
Realdania By & Bygs tilgang til bæredygtighed
v./Jørgen Søndermark, Realdania By & Byg

Sidste nyt om energiløsninger
v./Videncenter for Energibesparelser

Gode råd til udarbejdelse af tilbudsgivning
(offentlige kunder)
v./Chefkonsulent, Trine Kronbøl,
Kommunernes Landsforening

Afrunding og tak for i dag

v/Brian Aaboe, formand, Danske Bygningskonsulenter

Praktiske oplysninger

Branchedagen inkl. forplejning er gratis for medlemmer, men koster 1.500 kr. for ikke-medlemmer. Hvis man som ikke-medlem
melder sig ind i foreningen på selve dagen, modregnes deltagergebyret i første kontingentbetaling.
Af hensyn til mad og drikke bedes du tilmelde dig via dette link: Tilmelding eller på mail til info@danskebygningskonsulenter.dk
senest den 30. oktober 2018.
Hvor finder arrangementet sted (klik her for kort)?
Fjelsted Skov Kro
Store Landevej 92
5592 Ejby
Har du spørgsmål, kontakt da gerne sekretariatet på tlf.: 6543 1130.
* Vi tager forbehold for ændringer i programmet

Tilmeldin
g
den 30. o senest
kt. 2018

