Hvordan udvikler vi fremtidens
erhvervs- og byområder?
KONFERENCE OM NYE PARTNERSKABER OG PROJEKTER
Det bobler med nye partnerskaber og projekter, der vil udvikle erhvervsog byområder over hele Danmark. Hør hvorfor og hvordan!
Hvilken motivation ligger der bag og hvad er målet med de mange nye partnerskaber?
Fungerer det, at man i Danmark lader sig inspirere af udlandets positive erfaringer med
Business Improvement Districts (BID)? Hvad er et BID i det hele taget?
Lad dig inspirere og få en solid indføring i, hvorfor samskabelse mellem vidt forskellige interessenter fra private og offentlige organisationer vinder hastigt frem. Konferencen er målrettet alle
med interesse for vækst og udvikling i erhvervs- og byområder.
Oplev Tor Nørretranders, der fortæller om sit begreb ’fælledskaber’, og bliv inspireret af
konkrete eksempler på BID-lignende initiativer fra hele landet. Deltag også i den spændende
paneldebat med repræsentanter fra erhverv, uddannelse, kommune og civilsamfund.

PROGRAM – 15. NOVEMBER 2018
12:00

Registrering og frokost

13:00	Velkomst og præsentation af Business Park Skejby
v/ Arne Vesterdal, bestyrelsesformand, Business Park Skejby
13:10

Inspiration fra BID – erfaringer med bysamarbejde i Danmark
v/ Julie Holck, LivingCities

13:40	Case: Gladsaxe Erhvervsby – sammen skaber vi vækst og livskvalitet
v/ Karen Brosbøl Wulf, leder, Gladsaxe Erhvervsby
14:10	Case: Samsø Energiakademi – lokalt ejerskab, community power og bæredygtig udvikling
v/ Søren Hermansen, direktør, Samsø Energiakademi
14:40	Pause og netværkszone
15:10

Velkommen tilbage

15:15	Om fælledskab – Fremtidens løsninger findes, hvor folk i fællesskab forvalter fælles ressourcer
v/ forfatter Tor Nørretranders
15:55	Hvorfor engagere sig i BID-partnerskaber, samskabelse og bæredygtighed?
I panelet:
¬¬ Arne Vesterdal, bestyrelsesformand, Business Park Skejby
¬¬ Anders Blom Hansen, Senior Director, People & Culture, Vestas Wind Systems
¬¬ Aase Lydiksen, direktør for sundhedsuddannelserne, VIA University College
¬¬ Camilla Fabricius, 1. viceborgmester og formand for bæredygtighedsudvalget, Aarhus Kommune
¬¬ Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus
Ordstyrer: Jens Otto Kjær Hansen, rektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
16:35	Opsamling: går vi klogere herfra – på BID-modellen og nye partnerskaber?
v/ Arne Vesterdal, bestyrelsesformand, Business Park Skejby
16:45

Netværk og videndeling

15. november 2018
kl. 12:00-16:45

Pris:
500 kr. + moms

Lokation:
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Olof Palmes Allé 11
8200 Aarhus N

Tilmeldingsfrist:
12. november 2018 kl. 12

(250 kr. + moms for medlemmer i Business Park Skejby)

Tilmelding og spørgsmål:
info@businessparkskejby.dk

Hvordan udvikler vi fremtidens erhvervs- og byområder?
Mød indlægsholderne:
Julie Holck, LivingCities
Cand.mag., PhD, grundlægger af LivingCities. Mange års teoretisk og praktisk erfaring med bymidtepartnerskaber som værktøj til at skabe stærke, levende byområder. Fokus på det enkelte
steds kvaliteter, placemaking, place governance og bæredygtighed. Et vigtigt omdrejningspunkt
i Julies arbejde er spørgsmålet om, hvordan vi genskaber magien, vitaliteten og de krydsbefrugtende relationer i vores byer og hverdag. LivingCities bedriver rådgivning, idéudvikling og
følgeforskning for offentlige og private parter i ind- og udland.

Karen Brosbøl Wulf, Gladsaxe Erhvervsby
Leder af Gladsaxe Erhvervsby, som ønsker at skabe et af landet mest attraktive erhvervskvarterer med høj vækst og livskvalitet. Erhvervsbyen er stiftet i 2017 og engagerer mange store
og små investorer, ejere, lejere og Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Erhvervsby er inspireret af en
samarbejdsmodel fra udlandet kaldet Business Improvement Districts, der inddrager grundejere
og erhvervslejere aktivt i byudviklingen. De centrale elementer i Gladsaxe Erhvervsby er netværk
og samarbejde om bl.a. branding, byudvikling, HR, events og mobilitet. Karen Brosbøl Wulf har
mange års erfaring fra bl.a. Rambøll Management, Erhvervsministeriet og VisitDenmark.

Søren Hermansen, Samsø Energiakademi
Direktør for Energiakademiet på Samsø, der siden 1997 har skabt så markante resultater, at
CNN, CBS, The Observer, The New Yorker og et utal af andre internationale medier flere gange
har besøgt øen. Hvert år besøger 6.000 mennesker Samsø Energiakademi – heraf mange politisk
funderede delegationer fra hele verden. TIME Magazine har udnævnt Søren Hermansen som en
af verdens 10 største ”Environmental Heroes”. Siden 2007 har øen været selvforsynende og
karbon-neutral. I dag leverer øen tilmed overskydende energi til Jylland.

Tor Nørretranders, forfatter til Fælledskaber
Faglitterær forfatter og tidl. journalist på bl.a. Information, Weekendavisen og Børsen.
Adjungeret professor på Copenhagen Business School på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.
Udgav i 2011 Fælledskaber, der giver et bud på, hvordan lokal og global fællesskabsfølelse og
samarbejde om fælles ressourcer kan være løsningen på klodens miljøproblemer og skabelsen
af livskvalitet. Tor har skrevet om alt fra naturvidenskabens rolle i den moderne kultur, over
miljøproblemer, krig og fred, til fremtiden, kreativiteten, troens betydning og hvad vi skal spise.
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