
Møde Partnerlandskab  

Deltagere: Kirsten Møller Bach, Elizabeth Berggreen, FDK; Anders Lejre, LM; Torben Kastrup Pedersen, 

DGU; Knud Ø.W. Larsen, Danske Ark; Ionee Skovgaard, 3B; Anne Mette Dahl Jensen, Christian Kjøller, IGN.  

Afbud: Thomas Jepsen DGU 

Dato 27/1 2014. 

 

Beslutninger 

• Halv side for boliger, golf og kirkegårde om hvorfor en udviklingsplan. 

o Eksempler fra de tre områder enten konkrete eller teoretiske 

o Citater 

o Eksempler på fx gode delmål,  

• Tre-siders dokument som sælger hvorfor UP 

• Større dokument som beskriver hvordan UP 

o Tjeklister/mindre bullets 

o Tydeligt hvad der kan vælges fra/til 

o To-siders princip 

o Eksempler  

o Illustrationer? 

• Workshop  

o Formål 

� Deltagernes udbytte: Inspiration og vidensdeling for deltagerne 

� Syn på dokumentets brugbarhed og relevans 

� Specificeres bedre 

o Forholdsvis færdigt dokument til workshoppen 

�  

o Hvornår 

� Ultimo Maj 

o Sted 

� IGN Frederiksberg 

o Folk fra brancherne, både folk der har erfaringer med/interesse for UP og folk som skal i 

gang UP eller har UP liggende. 

� 3-6 interessenter afhængig af områdets størrelse? 

� Hvad får de ud af det, Inspiration,  

o Udgangspunkt i seneste udkast af dokumentet/dokumenterne 

� Tresiders - Skeptikere 

� Større dokument - Folk der har erfaringer? 

o Workshop program 

� Forskellige sessioner – anlægsmæssig/blandet 



� Oplæg om udviklingsplaner – hvorfor giver de god mening – hvordan har vi grebet 

det an.  

• lark, bestyrelse, driftsleder? 

• Hvilke folk – partnerne melder ind. (Thomas, Knud) 

� Spørgsmål der skal arbejdes med i workshoppene – Defineres nu og op til mødet 

• Oplæg til Program / spørgsmål klar til partnermødet? 

� Mulighed for Skype 

o Budget 

• Partnermøde 2-3 uger før 

• Deadlines snart – formuleres inden  

o Dato i maj  

� IGN – doodle til partnerne 

o Formål for dagen og opgavebeskrivelse for workshopdeltagere, + motivation 

� Formuleres af IGN + partnere 

o Hvem skal med  

� Partnerne melder tilbage 

• Skeptikere og folk der har været i gang 

• Store små/øst vest 

• Bestyrelse/driftsfolk 

o Hvilke grupper skal de deles ind i IGN 

o Oplæg og oplægsholdere Forslag meldes ind af partnere, Fx Thomas 

o Spørgsmål til oplæg 

• Arbejdsgruppen mødes 2-3 uger før workshop  

o Gennemarbejdet dokument 

• Spørgsmål som IGN stiller arbejdsgruppen til det foreliggende dokument 

o  

Til dem der skal komme – hvad kan de få ud af det.  


