9.30-10.00

ANKOMST & MORGENKAFFE

10.00 - 10.30		VELKOMST OG DAGENS PROGRAM /Karen Skou, Realdania &
Sara Line Bohn, kampagnesekretariatet ved Dansk Bygningsarv
10.30 - 11.00

TÆNK UD AF BOXEN / Knuthenlund – at se de unikke potentialer
og gå efter guldmedaljen
På den lollandske herregård, Knuthenlund, bruger Susanne Hovmand de
stedbundne potentialer - bygningerne, kulturhistorien og den traditionsrige
mejeridrift - til at bringe stedet ind i fremtiden. I dag tiltrækker herregården
et nyt publikum og ressourcestærke lejere til godsets udlejningsboliger. Hele
området har fået et løft – og på mejeriet laves prisbelønnede oste, som
senest har hjembragt en guldmedalje ved verdensmesterskabet. V./Susanne
Hovmand, godsejer.

11.00 - 13.00

WORKSHOP 1 / PROJEKTERNES SPRINGBRÆT
Sådan udløser du de lokale potentialer, sådan gi’r dit projekt værdi! Den bedste
måde at udvikle sit projekt er ved at tale med andre om det. Deltagere fra de
25 projekter mødes i tematiserede workshops, hvor projektdeltagere gennem
præsentation, spørgsmål og dialog er med til at bringe hinandens projekter
videre.

13.00 - 13.45

FROKOST og tid til at hilse på de andre

13.45 - 14.15		DET GODE EKSEMPEL / Historien om de unikke potentialer
– Han Herred Havbåde
Han Herred Havbåde viderefører en tusind år gammel fiskerkultur, styrker
turismen og samler frivillige ildsjæle om at formidle det lokale, traditionelle
bådebyggerhåndværk. Få inspiration fra projektet, der har udnyttet det
stedbundne potentiale til stor gavn for lokalområde. V./ Thomas Højrup,
formand og professor.

14.15 - 14.30
14.30 - 15.00

PAUSE og tid til at hilse på de andre
DET HOLDBARE PROJEKT / Den gode projektbeskrivelse
Introduktion til den gode projektbeskrivelse og gode eksempler, der inspirerer
til at udvikle holdbare projekter. V/Thomas Martinsen, Dansk Bygningsarv

15.00 - 17.30

WORKSHOP 2 / Det holdbare projekt
Værktøjer og øvelser til arbejdet med den gode projektbeskrivelse og det
holdbare projekt. 5 korte og dynamiske ‘sprint-workshops’, hvor deltagerne
fra hvert projekt arbejder med fem værktøjer i deres projektgruppe. Alle
projektdeltagere får en ‘værktøjskasse’ i form af en mappe med metoder
og konkrete værktøjer, som de kan arbejde med og tage med sig hjem fra
workshoppen.

17.30 - 18.30

AFSLUTNING & LET BUFFET

udviklingsworkshop
Udviklingsworkshop for de 25 udvalgte projekter
Torsdag d. 19. april 2012,
kl. 9.30 - 18.30
Spinderihallerne, Vejle

