
 
 

Danske Planchefers årsmøde 2012 
22.-23. november på Hindsgavl Slot 
 
 
Torsdag den 22. november 
 
Kl. 14.30 Indkvartering, kaffe og kage 

Kl. 15.30 Velkomst v/ formanden 

Kl. 15.40 De Regionale Udviklingsplaner 
Orientering om, hvad status er på RUP´erne.  
Relevante emner og berøringsflader til den kommunale planlægning.  
Anne Justesen, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland 
 

Kl. 16.10 Pause 

Kl. 16.30 Stat og kommuner - nye initiativer og samarbejde 
Gennemgang af Naturstyrelsens nye organisering 
Naturstyrelsens forventninger til det fremtidige samarbejde med kommunerne 
Hvilke emner fylder i dialogen mellem Naturstyrelsen og kommunerne? 
Sanne Kjær kontorchefer i Naturstyrelsen 
 

Kl. 17.30 Planfaggruppen  
Orientering om faggruppens arbejde  
Karina Kisum Jensen, formand 
 

Kl. 17.45 Fra vores egen verden 
Nye medlemmer præsenterer sig. 

Herefter er ordet frit. Har du brug for erfaringer fra andre kommuner om et aktuelt emne? Vil 
du invitere til samarbejde om en projektidé? Vil du orientere DP’s medlemmer om et nyt 
netværk eller et godt initiativ på din egn? Så er chancen her.  

Kl. 18.15 Konklusions-/ Resumé-Rap  

Den kendte rapper Per Vers giver et underholdende rap over dagens temaer 

Kl. 18.45 Pause 

Kl. 19.30 Middag 

Kl. 22.15 - Samvær og erfaringsudveksling 

 
 
Fredag den 23. november 
 
Kl. 7-8.30 Morgenmad 

Kl. 8.45 Velkomst og introduktion til dagens program v/ formanden 

Kl. 8.50 Projekt Innovativ plankultur  
Det lange lys på planlæggerfaget i fremtiden. 
Den kommunale byplanlægning har behov for at udvikle en mere proaktiv, tværfaglig og 
samarbejdende plankultur, hvis vi skal lykkes med at fremme og styre udviklingen mod gode 
og bæredygtige byer i en verden og et fag i forandring. 
 

Esben Haarder Paludan, Afsnitsleder Roskilde Kommune, Plan og Udvikling  



Kl. 9.25 Hjernen – nøglen til hjertet i dit lederskab 
Lederhjernen i forandring. Hvad Planchefen bør vide om hjernen i en brydningstid, hvor 
forandringstempoet er højt og mangfoldigheden blandt medarbejdere skaber turbulens og 
konflikt.  

Henrik Skovdal, Organisationskonsulent   

 Vekselvirkning mellem oplæg og samspil i mindre læringsrum 
 

Kl. 12.00 Afrunding v/ Hanne Lykke, COK 

Kl. 12.15 Frokost 

Kl. 13.15 Generalforsamling 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Orientering om arbejdet i Planfaggruppen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Godkendelse af revisor 
9. Eventuelt 

Kl. 14.15 Forventet afslutning 

 
 
 


