PROGRAM CAMPUS 2018
Kl. 09.15 – 09.50 Velkomst og fælles indlæg
Jens Høyer Kruse fortæller om deres projekt om idrætsfaciliteter blandt andet med en database over idrætsanlæg.

Tidspunkt
Kl. 10.00 – 10.50

”Fra Bedagede idrætshaller til
levende aktivitetscentre”
ved Keingart Activators, Arkitekt
Maria Keiniche Davidsen

Center for ludomani – Børns Vilkår
Det er vigtigt at vide noget om Gaming
og gambling, da der ligesom ved andre
spil, er fare for ludomani.
Hvordan tager man hånd om den slags
situationer, og hvor kan man søge
rådgivning, hør om børnetelefonen og
forældre-telefonen og få relevant vide.
Rasmus Petersen, Center for
ludomani
E-sport handler om mere end at sidde
bag computeren.
Hør om det sidste nye indenfor esport, ved Torbjørn Nyborg

Dataforordningen
Hvad skal man og hvad skal man
ikke? Hvordan implementerer man
de nye regler?
Hør essensens af dataforordningen
Ved revisor Per Løkken,

Bevæg dig for livet.
Hvordan kan du som leder på
idrætsanlæg byde ind og være en
del af projektet, hvad kan lade sig
gøre, hør om projektet
Ved Morten Kofoed Grubbe, DIF
Energioptimering af tekniske
installationer.
Expero ser et stort potentiale i
forhold til energibesparelser og
komfortforbedringer og vil
fortælle om mulighederne.
Ved Andreas Papa Kjærsgaard,
Expero

Kl. 11.00 – 12.00 Fællesindlæg:
Andreas Kübler MC Arenaer, Tyskland fortæller om en innovativ blanding af en sportsplads og sportshal, der giver mulighed for at dyrke sport hele året i en naturlig
atmosfære i frisk luft.
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 13.50
Frivillig momsregistrering ved
byggeprojekter,
Fordele og konsekvenser

Ved BDO Revision

Hvad kan du opnå ved at blive
miljøcertificeret med Green Key?
Indlæg fra et anlæg, der er certificeret
med GK og deres oplevelser og fordele.
Mikal Holt fra Horesta, fortæller om
ordningen.
Kunstgræs med miljøvenlig biofiller
Der er udviklet et nyt miljøvenligt infill til
kunstgræsbaner, som er fremstillet af
100% biologisk nedbrydeligt materiale.
Et produkt, der er langt mere
miljøvenligt end det tidligere granulat til
kunstgræsbaner
Per Ørum, Unisport Scandinavia

Lederuddannelse for Ledere på
Idrætsanlæg.
LOA, DGI, Idan og HI har i
fællesskab med Frejo & Steen
lavet en uddannelse for ledere,
hør nærmere om uddannelsen.
Ved Klaus Frejo
Årets Nyhed i Vingsted 2018
Registreringssystemet
HallMonitor er et system, der
kan tælle, hvor mange
mennesker der er i lokalerne på
idrætsanlægget, hør nærmere
om systemet og dets
muligheder.
Ved Jakob Lose.

Bliv opdateret på
Driftsmæssige forskrifter, som
bl.a. indeholder regler om
instruktion af personale,
ordensregler, flugtveje,
brandslukningsmateriel,
branddøre, flugtvejsbelysning,
varslingsanlæg, attest fra
autoriseret el-installatør,
pladsfordelingsplaner og
driftsjournaler m.v.
Slutter af med drøftelse af
brandsyn, typiske svigt, uheld og
forbedrings muligheder
Ved Ole Olsen, næstformand Det
Offentlige Beredskabs
Landsforbund

Kl. 14.00 – 14.50

VI GJORDE DET SGU
Et fantastisk flot projekt
med mange nyskabelser
ude som inde til små 33.
mio. kr.
En god vision, en meget
kompetent
arbejdsgruppe styrede
processen gennem alle
forhindringer.
Vision – projekt - proces samarbejde, gik op i en
højere enhed.
Ved Thomas Bonde
Hald Ege Idrætscenter

Tryg Forsikring
Hvad kan Tryg tilbyde branchen,
gode råd og vejledning i forsikrings
spørgsmål.
Ved Carsten Trebbien, Tryg
forsikring
Copydan - Skaber forbindelser og
muligheder”.
• Kort præsentation Copydan
AV-foreninger
• Visualisering af jeres
branche og tv til offentlig
visning
Ved Christian Breum, Copydan

Sikkerhedscertificering i
Svømmehaller.
Kom og hør om den nye mulighed
for at få en sikkerhedscertificering
af svømmehallen.
Sven Hedegaard, Rådet for Større
Badesikkerhed
Fremtidens aktive uderum med
fokus på aktiverende uderum for
alle.
Ved Lars Kaare Pedersen, Kompan
Danmark A/S

Dig og HI
En åben workshop, hvor du får mulighed
for, at drøfte din fag- og brancheforening
med udgangspunkt i:
Hvad forventer du af HI?
Hvad kan du bidrage til HI med?
Hvad kan HI gør for dig?
Hvordan kan vi sammen gøre HI endnu
bedre?
Ved næstformand for HI Henrik HøyCaspersen
PFA
Bliv opdateret på den nye pensionsordning,
og de fordele den har givet dig.
Ved Jens Nordentoft, PFA

Kl. 14.50 – 15.10 Kaffepause

Tidspunkt
Kl. 15.10 –
16.00
Mads og Monopolet
Deltagerne stiller spørgsmål til panelet, det kan være alt fra, hvordan kommer jeg af med en medarbejder, skal vi have cafeteriaet med ind, hvilke aktiviteter er
der størst interesse for, brugermæssigt og økonomisk, hvordan tackler jeg min bestyrelse? Og hvad der ellers kan være af emner.
Ved HI

