Viden er det eneste der bliver større af at blive delt

LYSnET

REFERAT
Solhvervsmøde den 21. og 22. juni 2006 hos VELFAC i Ringkøbing
Deltagere
Berit Sys christensen
Ellen Kathrine Hansen
Finn Christensen
Gustav Fabricius
Hanne Ting Ring
Jan Fugl
Jens Christoffersen
Jørgen Klausen
Katrin Barrie Larsen
Kätte Bønløkke Andersen
Nanet Mathiasen
Stine Lindberg Osther
Torben Nielsen
Ulla Thau
Ulla Toft Østergaard
Vibeke Clausen
Formål med mødet var at definere og planlægge visioner og aktiviteter for det næste år i
LYSnET.
Dette skete gennem gruppearbejde, diskussioner, fremlæggelser og uformel udveksling af
meninger og viden.
Herudover skulle VELFAC fremvises med fokus på hvordan vi arbejder med lys.
Onsdag den 21. juni 2006
Formøde i undervisningsgruppen, LYS temadag
Indhold til LYS temadagene den 13. og 15. september skal koordineres og justeres (KBA og
NM), men hovedstrukturen er på plads i de to programmer i øst og vest Danmark.
Enkelte medlemmer af LYSnET deltager begge dage, hvorefter der evalueres.
Temadagen gennemføres to gange årligt i Århus (september og februar) og én gang årligt i
København (september).
Der tages kontakt til Designskolen Kolding (KBA) og BTH København(NM) for at tilbyde deres
studerende at deltage.
’Ungt Lys’ orienterer på få minutter om deres aktiviteter, de skrives ikke ind i programmerne.
EKH udarbejder ansøgning til Sophus Fonden om tilskud på kr. 20.000 pr. temadag, hhv. kr.
40.000 til Århus og 20.000 til København.
Ansøgningen er imødekommet fra Sophus Fonden.
VELFAC har bevilget kr. 10.000 pr. LYS temadag, herudover yder VELFAC tid til planlægning,
layout og formidling.
Oplægsholdere afleverer uddrag af oplæg som lægges på LYSnET.com.
Muligheden for at filme oplæggene og lægge dem på hjemmesiden undersøges (KBA og VC).
KBA har efterfølgende haft kontakt til Per Marstrand, AAA. Skolen har bestilt fotoudstyr til
formålet men det er ikke installeret og brugbart til den 13. september, hvorfor det er besluttet
at vente med at filme oplæggene til næste temadag.
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Torsdag den 22. juni 2006
Præsentation af idé lab
Grupperne præsenterede aftenens idelab omkring definering af fremtidige aktiviteter i LYSnET.
Sammenfatning til idékatalog
Ideerne blev sammenfattet under de tre kategorier: Undervisning, erhverv/forskning og egen udvikling,
herunder blev der kategoriseret mellem opgaver indenfor det næste år og fremtidige opgaver. Af de tre
vedhæftede fotos af tavlen fremgår ideerne samt udvælgelse, de indrammede.
Orientering
VELFAC legat

Legatet er uddelt fredag den 23. juni 2006 til Camilla Gottlieb Hansen fra Kunstakademiets
Arkitektskole. Der blev ikke fundet et afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus, der havde
arbejdet specielt innovativt og indlevet med lyset, hvorfor legatet til en afgænger ved
Arkitektskolen Aarhus forsøges uddelt ved næste afgang. LYSnET gruppen ser gerne legatet
uddelt ved hver afgang, dvs. to gange årligt samt på andre byggefaglige skoler.
LYSnET.com

Layout til hjemmesiden blev fremlagt.
Medlemmernes e-mail adresser skal ikke fremgå af medlemslisterne, af frygt for ’spam’. Der
bliver i stedet link til arbejdspladsernes hjemmesider, hvor de individuelle mailadresser kan
findes. Herunder link til ’Ungt Lys’.
Der oprettes en fælles referenceliste via en litteratur- og publikationsliste. JK og EKH
kategoriserer indhold, lysnet medlemmer kommer med input.
PhD stipendium i lys
Der er bred enighed om potentialerne i at finde midler til at opslå PhD stipendier indenfor lys. Finn
Christensen fra Udviklingscenter for Møbler og Træ opfordrer gruppen til at udarbejde 1 sides skriftlige
forslag til et PhD stipendium, der medfinansieres af virksomheder. KBA, TN, JC, FC og Jørgen Rasmussen
institutleder på Institut for Design, AAA udarbejder ideoplæg.
Gruppen har afholdt møde på AAA den 21. august om at skaffe finansiering til 1-2 Ph.D stipendier om lys.
På mødet blev det besluttet at arbejde på at opslå 2 Pd.D stipendier inden årets udgang.
Fremtidige aktiviteter
13. september
15. september
15. september
November
Februar
Marts-april

LYS temadag Arkitektskolen Aarhus
LYS temadag Kunstakademiets Arkitektskole
Eftermøde på kunstakademiets Arkitektskole, evaluering af LYS temadage,
vært NM
LYSnET temamøde om kunstlys i København, værter Louis Poulsen og
Lysteknisk Selskab
LYSnET temamøde om workshops, værter Arkitektskolen Aarhus
Studietur ’Nordlys’ til forskerstation i Grønland, herunder workshop, GYS
kommer med oplæg

Nye medlemmer
Følgende kontaktes for deltagelse i LYSnET gruppen: Bjarne Schläger, Designskolen i Kolding, Elle-Mie
Ejdrup Hansen, Danmarks Designskole, ’Ungt lys’, Stine Osther, DTU, Poul Erik Pedersen, BTH
København, Lars Hartmand Pedersen.
Oplæg
Produktudviklingen i relation til lys Ulla Toft Østergaard
Transparens og materialitet; industri og uddannelse Ellen Kathrine Hansen, præsentationen er vedhæftet
i PDF format
Light, health and well-being, frisk fra Nordlys Seminar, Jens Christoffersen, præsentationen er tidligere
rundsendt
Opsamling
Møderne i LYSnET afholdes som 3-4 halvdagsmøder samt et 2 dags møde årligt. Mødet i Ringkøbing på 1
½ dag var givende, ikke mindst for diskussionerne der udspandt sig i ’pauserne’.
Ellen Kathrine Hansen VELFAC A/S

2

