
 

 

 

 

Kl. 09.30 – 10.15 Velkomst 

Få økonomi til dine projekter, inspiration til Fundraising. Oplæg af forfatteren til bogen ”Tak for donationen hr FOND” Torben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt 
Kl 10.25 – 11.15 

Videncenter Det våde element Kunstgræs Energioptimering 

 Hvad skal der egentlig til for at der 
udbetales dagpenge nu? Hvad 
betyder den nye dagpengereform 
2017? Og hvordan er det nu med 
efterlønnen og alle dens 
finurligheder? 
Kom og få svar på de fleste 
spørgsmål om dagpenge og 
efterlønnen samt hvilke tilbud der er 
fra FTF-A 
Bliv endnu bedre klædt på til, at 
hjælpe vores fælles medlemmer! 
Tina Vallø fra FTF-A  

Hvordan kan vi udnytte 
mulighederne i en svømmehal 
bedst? 
Hvilken målgrupper ønsker vi at 
tiltrække? 
Hvad skal vi kalde holdene i forhold 
til målgrupperne? 
Hvilke kurser/uddannelser kan være 
interessante for os? 

Aqua Fitnessinstruktør  
Rikke Hjort fortæller om 
instruktøruddannelsen 
 
Skolesvømning 14 dages intensivt 
kursus, sparer buskørsel m.v. 
Ved Henrik Høy-Caspersen 
Halsnæs Kommune 
 

Kender du reglerne for afskaffelse 
af kunstgræsbanerne? 
Dennis Andersen, Re-match 
Hør om mulighederne for genbrug 
af kunstgræsbaner 
 
Sidste nyt indenfor kunstgræs, 
hvordan er banerne i dag, hvad 
sættes der fokus på? 
Ved Claus Madsen, Birkerød 
Idrætscenter 
 

Kan det betale sig med solceller, hvad skal 
man vælge, for at få optimalt udnytte, 
hvilke kriterier skal man vælge ud fra. 
Vi får en fagmands vurderinger af fordelene 
ved solceller. 
Ved Civilingeniør Martin Elkjær. 
 
Varme genanvending. 
Selv mindre anlæg kan have stor glæde af at 
genanvende varmen. Få gode råd. 
Ved Kim Kupetz, HI Videncenter 
 



 

PROGRAM CAMPUS 2017 

 

 

 

 

 

Kl. 12.15 – 13.15 Frokost 

Kl. 13.15 – 13.55 Social bæredygtighed i lokalsamfundet omkring hallerne, Ola Mattsson, Lokale og Anlægsfonden (LOA) 

 

 

     

Kl. 14.05 – 14.55 
 

HI Videncenter Det våde element Selvejende og kommunale  Forsikring  

Kl. 11.25 – 12.15 
 

Videncenter Det våde element Selvejende og kommunale  Aktiviteter selvejende og kommunale 

 
 

Har du styr på din kontrakt? 
Joy Amandus Andersen, faglig 
konsulent i HI vil gennemgå hvad du 
skal være opmærksom på i din 
kontrakt. 
 
Kom og hør hvad kommuner, anlæg 
m.fl kan bruge Videncenter til 
 
Organisationsplaner, udvikling af 
personale. Rollefordeling mellem 
bestyrelse ledere. 
Ved Henrik Høy-Caspersen, HI-
Videncenter 
 
 

Hvis svømmehallen var en købmand 
– havde vi disse varer på hylden: 
Tilbud i almindelig åbningstid 
Udlejning til eksterne grupper 
Events i og udenfor almindelig 
åbningstid 
Arrangementer til at lokke gæster 
ind/markedsføre faciliteterne 
Derfor er saunamiljøet en god ide og 
billig investering – Fremadrettet 
satser vi på….. 
Ved Lars Dam Møller, leder 
Nørresundby Idrætscenter 
 

 Særlige vilkår for at drive 
idrætsanlæg i landdistrikterne. 
Kristian Gram, næstformand i 
Landdistrikternes fællesråd. 
 
Formand Jørgen Mosbæk HI, 
kommer med sit bud på, hvordan 
et samarbejde kan gavne 
lokalområdet så idrætsanlægget 
kan være samlingspunkt. 
 
Efterfølgende debat. 

Åben hal  
Glostrup kommune har med åbnet hallerne så 
borger kan komme og prøve forskellige 
former for idræt samtidig med at 
sundhedsafdelingen fortæller om vigtigheden 
af motion. 
Ved Allan Christensen, Glostrup Kommune 
 
Facebook til gavn for alle 
Kom og bliv inspireret til, hvordan jeres anlæg 
kan udnytte de elektroniske medier til flere 
besøgende. 
Siden Idrætsanlæg i Glostrup blev aktive på 
Facebook har de gået fra 700 følgere til 1000 
følgere.  
Ved Heidi Mortensen, Glostrup Idrætspark 
 



 Skal der bygges, ændres, renoveres, 
hvordan kan det gribes an? 
Leif Andersen, HI-Videncenter giver sit 
bud på, hvordan ser man mulighederne, 
hjælper med at søge penge, hvordan kan 
driften ændres m.v. 
 
Videncenter tilbyder også teknisk support 
Skal dit personale opdateres på teknikken i 
svømmeanlægget, i maskinrummet m.v. 
Hør om mulighederne 
Ved Kim Kupetz, HI Videncenter 
 

Vandsikker kommune 
Hvad betyder Vandsikker Kommune, 
hvordan kan man blive Vandsikker 
Kommune? 
Ved Sven Hedegaard, Rådet for 
Større Badesikkerhed 
 
Kampagnen om vask dig inden du 
går i svømmehallen. 
Hvad er der sket efter med vandet 
efter kampagnen?  
Ved Jesper, Glostrup Idrætspark 
 
Hvordan har kunderne taget 
kampagnen? 
Ved Heidi Mortensen, Glostrup 
Idrætspark 
 
Håndtering af pressen i forbindelse 
med kampagnen, hvad har det 
betydet for anlægget at kampagnen 
har kørt? 
Ved Allan Christensen, Glostrup 
Kommune 
 

Gadekæret 2.0 et bevægelseshus 
Landsbyerne Reerslev og 
Stærkende er gået sammen om et 
nyt idræts- og kulturprojekt 
Formand for arbejdsgruppen 
Frands Bennetsen fortæller om 
processen frem til nu. Samarbejdet 
med mange parter, rådgivning, 
planlægning og strategi. 
 
 

Eprotect 
Indlæg om cyber angreb og andre risici i den 
digitale verden 
Ved Steen Funck Petersen, Tryg 
 
”Tryg tilbage” 
Tryg kan ved hjælp af bl.a socialrådgivere 
hjælpe tilbage til arbejdsmarkedet efter en 
arbejdsskade. 
Ved Tryg. 
 

     

 

Kl. 15.15 – 16.00 HI Videncenter Det våde element 
 

Væk med kalken E-sport m.v. 

 Lederservice. 
Har din bestyrelse, eller din 
personaleafdeling behov for sparring i 
forbindelse med lederspørgsmål, kan HI-
Videncenter tilbyde Lederservice. 
Ved Joy Andersen, HI 
 

Selvejende, kommunal, fond og 
samarbejde med privat investor (OPP) 
Hvorfor vælger man forskellige 
ejerformer? 
Hvordan håndterer man denne 
konstruktion? 

Ved Jørn Juul, direktør Forum Horsens  
 

Et millionbyggeri med tilskud 
Vestbad i Brøndby er under 
ombygning, hør om tankerne bag 
byggeriet, økonomien, tilbageførsel 
af udendørs bassin til 
originaludgaven. 
Ved Ulrik Olsen, leder Vestbad 
 
 
 
 
 

Spar penge på blødgøring af vand 
Der er rigtig mange penge at spare 
ved at fjerne kalken i vandet, man 
kan undgå varmtvandsbeholdere, 
toiletter og armaturer kalker til. 
Ved JYSK Vandteknik. 
 

Hvad byder fremtiden på, når vi taler E-
sport? 
Hvordan skal E-sport tænkes ind fremover, i 
foreninger på idrætsanlæg m.v 
Ved Nikolaj Primdal, Campus Vejle 
Sportscollege 
 
 
ConnectSport, ConnectSwim og Esport 
ConnectSport kommer med update på 
netværket og med status på e-sport touren 
og fremtidens strategi og indspark. 
Endvidere præsenteres det nye 
ConnectSwim, der der det nyeste netværk 
der laves i samarbejde med HI. 
Ved Peter Mortensen ConnectSport 



  

 


