Dagsorden:

BIM Aarhus Tænketank

Tidspunkt:

Onsdag d. 22. april 2015 kl. 15.00 -18.00

Sted:

NCC, Sommervej 31D, 8210 Aarhus N

BIM Aarhus har inviteret følgende til at deltage i Tænketanken:
Aalborg Universitet

Bygningskonstruktør Rasmus Wernlund

Bygningsstyrelsen

ICT Specialist, Sara Asmussen, | Bygningsstyrelsen

Rådgivende Ingeniør

Technical Director, Steffen Maagaard | MOE A/S

Landskabsarkitekt

Adm. direktør Karsten Thorlund | Kristine Jensens tegnestue

Arkitekt

Chefkoordinator for BIM, Jan Bundgaard | C.F. Møller

Software

Adm. direktør Tore Hvidegaard | 3dbyggeri

Leverandør

Arkitekt Michael Christensen | Troldtekt

Entreprenør

VDC koordinator Kristian Mouridsen | NCC Construction

Entreprenør

VDC koordinator Maria Thygesen | MT Højgaard A/S

Tidlige bestyrelsesmedlem

Arkitekt, Byggeøkonom Christian Bolding

BIM Aarhus bestyrelse deltager i workshoppen:
VDC Koordinator / IKT-leder Lone Sand | NCC Construction
Bygningskonstruktør Christoffer Nielsen | schmidt hammer lassen architects
Arkitekt Eigil Nyboe |: n y b o
Arkitekt Bygherrerådgiver Søren Sti Andersen | Niras
Lektor Per Kortegaard | Arkitektskolen Aarhus
VDC Koordinator / IKT-Leder Mette Mikkelsen | NCC Construction
BIM Process Manager Marianne Friis VDC | Schmidt hammer lassen architects

Dagsorden:
1.

15.00 – 15.15: Bestyrelsen i BIM Aarhus byder velkommen
Der bydes velkommen, og dagens program præsenteres.
Vi har glædes os rigtig meget til at byde jer velkommen og sammen med jer få inspiration til at sikre, at netværket
BIM Aarhus forsat har fingeren på pulsen af, hvad der rører sig i det BIM-faglige miljø i anlægs- og
byggebranchen.
Og drøfte med Jer, hvordan vi forsat kan formidle aktuel BIM-viden og sikre, at foreningen forsat kan være en
inspirator nationalt som internationalt.
Vi har planlagt eftermiddagen, så den består af 2 mindre workshop, hvor vi deler os op i 3 mindre grupper. På
den måde håber vi at skabe mulighed for, at alle i Tænketanken kommer til orde og bidrager.
Vi håber, I er friske på at bidrage med jeres viden og erfaringer til at udvikle temaer og dagsordener til kommende
netværksmøder, ligesom vi gerne vil høre jeres forslag til oplægsholdere, der kan formidle ny viden. Den
overordnede hensigt er at vi vedvarende kan præsentere aktuel og perspektiverende faglig BIM-viden.
Ligeledes bedes I være med til at ideudvikle temaerne til de årlige internationale BIM-konferencer, så
konferencerne fortsat kan formidle de nyeste internationale tendenser indenfor Building Information Modeling.
Vi vil gerne høre jeres bud på nye samarbejdskonstellationer både nationalt og internationalt.
Tænketanken inviteres til at deltage i de diskussioner, der løbende kører i bestyrelsen om justeringer af formerne,
hvorunder vi i foreningen formidler BIM-viden
Vi er lydhøre overfor alle forslag, og praktiske forhold skal ikke afholde jer fra at tænke kreative tanker.

2.

15.20 – 15.50: Workshop I – Idéudvikling
Der dannes 3 grupper, der hver får følgende spørgsmål, som bedes søgt besvaret:
1: Hvis netværksmøder og BIM konferencer forsat skal være inspirerende, og noget du havde lyst til at deltage i,
hvilke emner skal formidles, så det både er aktuelt og inspirerende?
2: Er der andre former for formidling, der kunne aktivere deltagerne?
3: Hvem kunne være inspirerende oplægsholdere.
4: Vi tilstræber altid at invitere 2 oplægsholdere der komplementere hinanden – andre måder at gøre det på?
5: Er brugerinddragelse en mulighed i sådanne seancer – og i hvilken udstrækning?
6: Hvordan sikres netværkets neutraliteten – fri af kommercieller interesser?

3.

15.50 – 16.20: Præsentation af resultater
Hver gruppe præsentere resultaterne på et stort white board, så der i løbet af workshoppen skabes et landkort
over alle gode forslag.

4.

16.20 – 17.00 Workshop II – Idéudvikling
De 3 grupper fortsætter samarbejdet og hver gruppe får følgende opgave:
1: Hvor ser I Netværket er om henholdsvis 2 år / 5 år / 10 år?
2: Hvad er netværkets rolle og berettigelse?
3: Hvilke samarbejdsrelationer nationalt og internationalt kunne være interessante?
4: Formidlingsformen – hvordan kan viden også formidles / hvor meget kan et ”neutral” netværk blande sig i
debatten /

5.

17.00 – 17.30: Præsentation af resultatet
Hver gruppe præsenterer resultatet af deres drøftelse

6.

17.30 – 18.00: Opsummering af dagens debat
Vi opsummerer workshoppen og slutter af med vin og sandwich.

7.

18.00: Tak for i dag

