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Alle foreninger kæmper for bygnings- og landskabskulturen i sit område. Men kæmper I fra sag til sag, eller har I lagt en plan for, hvad I vil
kæmpe for og hvordan det skal gøres?
På formandsmødet sætter vi fokus på, hvilke muligheder I har for at
komme på forkant med sagerne og hvordan I kan være med til at sætte
dagsordenen i jeres område.
Kom til Odense og lær at lave by- og landskabsanalyser, find ud af hvad
der gør jeres forening uundværlig, hvem I kan samarbejde med og
hvordan I bruge facebook på den bedste måde.

09:00 - Dørene åbnes: Kaffe og morgenbrød
09:30 - Velkommen: Formand Karen Margrethe Olsen byder velkommen
09:40 - Hvad kan jeres forening: Har I overvejet, hvad der gøres jeres
forening til noget helt særligt og hvorfor I ikke kan undværes i jeres
lokalområde? Nanna Uhrbrand holder oplæg om kerneværdier, og
hvordan man finde dem frem.
10:45 - Hvad kan jeres område: I ved det sikker allerede, hvad der gør
jeres by speciel. Men har i talt om det og prioriteret om det er midtbyen, grønningerne eller havnen, der er det vigtigste. Anders Myrtue
holder oplæg om den historiske byanalyse, der kan afklare, hvilke dele
af jeres område, der skal kæmpes for.
12:00 – Frokost

Dato: Lørdag den 3. marts 2017
Sted: Møntergaarden, Mønterstræde 1, 5000 Odense C
Pris: 220 kr. pr. person
Tilmelding: Senest den 25. februar på www.byogland.dk
Arrangementet er for bestyrelserne i Landsforeningens lokalforeninger.
Tilmelding sker via først til mølle. Din tilmelding er gældende fra vi
modtager betalingen. Har vi ikke modtaget din betaling syv dage efter
din tilmelding, fjerner vi dig fra listen igen.

13:00 - Hjælp hinanden: Hvordan samarbejder vi bedst på tværs af
landet? Karen Margrethe Olsen holder oplæg om Landsforeningens
arbejde og hvordan lokalforeninger og Landsforeningen kan styrke
hinanden.
14:00 - Kage og Kaffe
14:45 - Facebook: Det er på de sociale medier mange danskere får
deres daglige nyheder. Mange lokalforeninger er allerede på facebook,
men får I det bedste ud af det? Nanna Uhrbrand introducerer til facebooks funktioner.
15:45 - Farvel og tak for i dag

