SENIORFORENINGENS ÅRSMØDE I
KØBENHAVN 2015

Alle er samlet med DR koncertsalen i baggrunden

PROGRAM
for DABYFO årsmøde i seniorforeningen fredag d. 8 maj 2015.
kl. 9.30 - Vi mødes på DR byens metrostation og går forbi DR byen, Koncerthuset og IT
universitetet for at få en rundvisning på Tietgenkollegiet, Rued Langgaardsvej 10-18, 2300
København S. Efter rundvisningen tager vi metroen til Vestamager. Vi tager en tur i 8 tallet,
hvorefter vi tager metroen tilbage til Islands Brygge.
kl.11.30 - Vi spiser brunch i Bryggens Spisehus på Islands Brygge. Derfra tager vi metroen til
Frederiksberg station, hvor vi ser området med center, gymnasium m.m.
Vi fortsætter til Porcelænshaven - nyt bolig og erhvervsområde på arealet på den gamle
Kongelige Porcelænsfabrik.
Vi går igennem Frederiksberg Have og passerer bagsiden af elefanthuset og Frederiksberg
Slot.
kl. 14.30 - Kaffe, kage og generalforsamling i restaurant Bjælkehuset i Søndermarken
kl. 15.30 - Besøg i Cisternerne i Søndermarken - Ingvar Cronhammer udstilling.
Gåtur igennem Carlsberg området. Byudviklingen af området er i gang.
kl. 17.30 - Vi går mod Enghave station og kører til Dybbøls Bro. Derfra mod Kødbyen hvor vi
har bestilt bord kl. 18.00 på Nose2Tail Madbodega, Flæsketorvet 13A, 1711 Kbh.V.
Vi kan nå en tur rundt i Kødbyen for at fornemme stemningen og se forandringerne fra
industri- til restaurantområde.

Tietgenskollegiet

Copenhagen Business School

Ottetallet i Ørestaden
GENERALFORSAMLING
DABYFO´s Seniorklubs generalforsamling i restaurant ”Bjælkehuset” i Søndermarken,
Frederiksberg fredag den 08.05.2015.
Dagsorden.
1. Velkomst. Christian Eifer bød velkommen.
2. Valg af dirigent. Ejvind Rostgaard blev foreslået og enstemmigt valgt.
3. Valg af referent - Godkendelse af sidste referat. Mogens Peter Sundbøll blev referent. Der
var ingen indvendinger til sidste års referat – referat godkendtes.
4. Siden sidst ved formanden - Formandens beretning. Der var stor ros til Niels Kemph for
sidste års arrangement i Brande/Ikast.
Takkede for det store fremmøde (12 klubmedlemmer+10 ledsagere=22 personer). Christian
berørte følgende punkter i henhold til bilag ”Siden sidst – seniorgruppe-/klubmøde Dabyfo
8.5.15”.
1. Arkitekturbienalen i Venedig – tema elementer i arkitekturen – grundlag for besigtigelsen i
dag.
2. Midtvejsmøde januar 2015 dabyfo formænd – faglige temaer – centralisering teknisk
byggesagsbehandling – mobilantennemaster. 3. Mentorordning – COK kontrol og service –
videregående byggesagsbehandling – trepositioneringsprincippet: 1. myndighed 2.
myndighedskontrol

3. bemyndigende (service) – moderne byggesagsbehandler skal kunne rumme alle tre
positioner. 4. Arkitektur – forhåndsdialog – couching arkitektfirmaer stort potentiale.
5. Valg af næste års arrangør. Næste møde afholdes den 20. maj 2016 i Aarhus. Thorkild Kjær
arrangerer.
6. Eventuelt.
Ingen ændringer – Christian Eifer fortsætter som formand og Ejvind Rostgaard som
næstformand. Der skal skabes kontakt til tidligere medlemmer af DABYFO, som ikke er tilmeldt
seniorklubben, måske fordi de ikke er bekendt med dens eksistens. Christian Eifer tager dette
op med Marietta.

Ingvar Cronhammers installation i Cisternerne i Søndermarken

