INVITATION TIL HELDAGSKONFERENCEN

FACILITIES MANAGEMENT I
PRAKSIS OG I FORSKNING
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, DEN 22. MAJ 2014

INDLEDNING

KONFERENCEPROGRAM

Center for Facilities Management arrangerer i samarbejde
med Dansk Facilities Management netværk en heldagskonference om ”FM i praksis og i forskning”. Konferencen
er tænkt som en kreativ mødeplads og dialogplatform
for praktikere fra Danmark og andre nordiske lande og
forskere fra hele verden. På konferencen vil der være indlæg af inviterede praktikere fra Danmark og Norge samt
præsentationer af udvalgte forskere. Dagen afsluttes med
besøg i ISS’s nye hovedsæde med indlæg, rundvisning og
konferencemiddag.

Programmet omfatter bl.a.:
• Velkomstreception tirsdag 20. maj 2014, kl. 18:00,
Københavns Rådhus
• Heldagskonference torsdag den 22. maj 2014 med bl.a.
keynote speaker og praksisspor med indlæg fra inviterede praktikere og udvalgte forskere
• Besøg med præsentationer, rundvisning og konferencemiddag torsdag den 22. maj 2014 i ISS’s nye internationale hovedsæde og ISS University
• Netværksmuligheder og dialog mellem praktikere og
forskere

Heldagskonferencen indgår i den internationale 3-dages
konference “Using Facilities in an Open World – Creating
Value for all Stakeholders”, som afholdes af den internationale byggeforskningsorganisation CIB den 21.-23. maj
2014 med CFM som vært. Heldagskonferencen torsdag
den 22. maj 2014 omfatter et særligt praksisspor parallelt
med sessioner med præsentation af forskningspapers.
Alle indlæg foregår på engelsk. I det følgende findes oplysninger om program, keynote speaker, andre inviterede
oplægsholdere og tilmelding.

KEYNOTE SPEAKER

From cubicles to coworking
– workplaces in an open world
Juriaan van Meel,
Senior Researcher at CFM
and Partner in ICOP

INVITEREDE TALERE FRA PRAKSIS

TILMELDING

Workplace management
– a missing piece in the FMpuzzle?

Deltagerafgift for heldagskonferencen, inkl. proceedings,
velkomstreception, besøg og konferencemiddag hos ISS
er som angivet nedenfor:

Siri Blakstad, Vice President at
Reinertsen and Adjunct Professor,
NTNU

Medlemmer af CIB, EuroFM, NordicFM og DFM netværk:
1.875 kr. før 25. april 2014. Derefter 2.250 kr.
Ikke-medlemmer: 2.250 kr. før 25. april 2014. Derefter
2.625 kr.

Space design as a strategic
tool for better performance

Tilmelding og yderligere information under
“CIB conference”: www.cfm.dtu.dk.
Vi håber at se dig til konferencen

Per Feldthaus, Partner at SIGNAL
Architects and Adjunct Professor

Facility Management in Novozymes – from local -> global
Søren S. Prahl, Manager in Novo
zymes

FM Friendly Buildings
– Approach, Tools and Results
Poul Henrik Due, Chief Consultant at
Grontmij A/S

Per Anker Jensen, CFM: pank@dtu.dk
Eva Kartholm, DFM netværk: eka@dfm-net.dk

