
   
Hvordan kan vi, som byggeøkonomer, arbejde med bæredygtighed i 
byggeriet på et konkret og fagligt højt niveau. 

 
Baggrund for medlemsrækken 
Alle taler om bæredygtighed og alle ønsker at gøre noget, men når vi skal træffe de endelige valg, 
så har vi en tendens til at vælge det vante, det sikre og dét vi plejer at gøre. Men hvis vi skal rykke 
os og virkelig gøre alvor i vores ønske om at agere mere bæredygtigt, må vi starte med at højne 
vores viden på området. 

Danske Byggeøkonomer udbyder her i resten af 2019 og foråret 2020 en medlemsmøderække 
under temaet ”Operationel bæredygtighed”, hvor vi inviterer vidende mennesker med hands-on 
erfaring ind, der alle kan komme med konkrete implementerbare aspekter af 
bæredygtighedsdagsordnen. Medlemsrækken skal ruste byggeøkonomerne til at agere fagligt 
kompetent i de nye udfordringer, som vi står overfor. 

Vi har valgt at kalde medlemsrækken for ”Operationel bæredygtighed”, da vi ønsker at skabe en 
række medlemsmøder, hvor fokus ikke ligger på ”hvad vi bør gøre”, men på ”hvad vi kan gøre”. 
Visionen for møderne er, at den viden man tilegner sig i medlemsrækken, er operationel, så man 
efterfølgende kan gå direkte hjem og aktivt bruge den og de værktøjer, som man har fået foræret 
dagen før. 

Temaer 
Programmet for de enkelte møder vil løbende blive opdateret, så vi vil bede jer om selv at holde jer 
opdateret via hjemmesiden. Der vil dog også blive sendt nyhedsbreve ud.  

 

Datoer & tid  
Aarhus: 
Datoer: 
18. november 2019  
16. december 2019  
20. januar 2020  
24. februar 2020  
23. marts 2020 
20. april 2020 
25. maj 2020 
15. juni 2020 
 

Alle medlemsmøderne er fra kl. 16.30 – 18.30 
 

Sted 
Arkitema Architects 
Frederiksgade 32 
8000 Aarhus C 
 

 



   
København 
5. november 2019  
3. december 2019  
7. januar 2020  
4. februar 2020  
3. marts 2020  
31. marts 2020  
5. maj 2020  
9. juni 2020 

Alle medlemsmøderne er fra kl. 17.00 – 19.00 

 

Sted 
Danske Byggeøkonomer 
Lindevangs Allé 2 
2000 Frederiksberg 

 

Hvem kan deltage i medlemsmøderne 
Medlemsmøderne er for alle byggeøkonomer og deres kollegaer fra medlemsvirksomhederne. 
Tilmelding er nødvendig og hvis man udebliver uden at melde afbud senest dagen før, tillader vi os 
at opkræve 750 kr. på næste kontingentopkrævning. 

 

Ændringer i programmet 
Vi forbeholder os ret til at ændre i både program og datoer, så hold jer selv opdateret på 
hjemmesiden.  

 
 

 


