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Hvem kan egentlig deltage i
medlemsmøder og kurser?
Medlemsmøder er gratis for alle personlige medlemmer
og alle der er ansat i en virksomhed, som er medlem af
Danske Byggeøkonomer. Såfremt der er en kursusafgift
vil medlemmer og ansatte i medlemsvirksomheder
kunne deltage til medlemspriser.

Kurser og medlemsmøder
– Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden

Kursus i den nye ydelsesbeskrivelse Byggeri & Landskab 2018
Danske Byggeøkonomer udbyder et gratis kursus for alle vores medlemmer. Ydelsesbeskrivelsen
er udarbejdet ud fra bestemmelserne i den nye ABR 18 og BR 18. Kurset bliver udbudt både i
Aarhus og København.

Viltoft: 2. Del af ændringerne i de nye Standard vilkår
I foråret 2018 afholdte Viltoft et heldagskursus om de nye standard vilkår for alle Byggeøkonomer,
der var medlem af foreningen. Her til efteråret afholder de et lille suppleringsmedlemsmøde og
gennemgår de ting, som ikke var endeligt besluttet i foråret.

Kursus: LCC Byg
Kim Haugbølle, som før har undervist om emnet i LCC Byg kommer og giver en uddybende
praktisk vejledning i brug af værktøjet. Kurset bliver udbudt både i Aarhus og i København.

Læs mere om foreningen på hjemmesiden

Kursus i Grafisk Facilitering
På grund af efterspørgsel udbyder vi endnu en gang et introduktionskursus i grafisk facilitering.
Kurset lærer dig forskellige enkle grafiske ikoner, som vil gøre dine oplæg og møder mere
spændende for modtagerne. Kurset er for alle og afholdes i København.

Sidst men ikke mindst så glæd dig til begyndelsen af 2019:

Gratis 2 dages seminar for alle Byggeøkonomer
I foråret 2019 afholder foreningen for 2. Gang et 2 dages gratis seminar for Byggeøkonomer, der
er medlem af foreningen. På seminaret vil der være et spækket program med minikurser og
oplæg. Udover den faglige opdatering, vil der også blive rig mulighed for at netværke og hygge på
den gode gammeldags facon.

