REFERAT
LYSnET møde den 23. april 2006 på Statens Byggeforskningsinstitut
Deltagere
Per Arnold Andersen, VELUX A/S
Kätte Bønløkke Andersen, Arkitektskolen Aarhus
Berit Sys Christensen, GYS arkitektur
Jens Christoffersen, Statens Byggeforskningsinstitut
Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab
Gustav Fabricius, GYS arkitektur
Hans Falleboe, Louis Poulsen Lighting A/S
Jan Fugl, Arkitektskolen Aarhus
Ellen Kathrine Hansen, VELFAC A/S og Arkitektskolen Aarhus
Hanne Ting Ring Hansen, Aalborg Universitet
Kjeld Johnsen, Statens Byggeforskningsinstitut
Jørgen Klausen, Sophus Fonden
Laurits K. Kristensen, BHT Vitus Bering
Nanet Mathiasen, Kunstakademiets Arkitektskole
Torben Nielsen, Arkitektskolen Aarhus
Iben Winther Orton, Rambøll
Ulla Thau, Ingeniørhøjskolen i Århus
Steen Traberg-Borup, Statens Byggeforskningsinstitut
Marianne Tuxen, Marianne Tuxen Industriel Design
Ulla Toft Østergaard, VELFAC A/S
Dagsorden
12.00
12.30-14.30

14.30
15.00
15.30
16.00

Frokost i kantinen
Møde i Møderum E
Velkomst ved Kjeld Johnsen
Status i LYSnET ved Ellen Kathrine Hansen
Præsentation af medlemmer
Grundkursus i lys ved Nanet Mathiasen, oplæg om form og indhold til diskussion
Formidling om medlemmer, kompetencer, projekter og ideer til samarbejder
LYSnET.com, oplæg til form og indhold ved Ellen
VELFAC afgangslegat på KA og AAA, nedsættelse af bedømmelseskomite(er) ved Ellen
Forslag til nye aktiviteter i LYSnET, herunder aktiviteter til udvikling af medlemmers
kompetencer og fælles forsknings-/udviklingsprojekter
Eventuelt
Rundvisning i lyslaboratorier
Oplæg om SBI's arbejder med lys ved Kjeld Johnsen og Jens Christoffersen
Pandora, om det immaterielle materiale ved Gustav Fabricius, Berit Sys Christensen
Afrunding

Grundkursus
Nanet fremlagde undervisningsgruppens oplæg om temaer til forelæsningsrækkerne. Der var enighed om at
ideen om at sætte fokus på lysets mangfoldighed via forskellige tværfaglige tilgange i grunduddannelsen (ca.
2. år) var god. Forelæsningsrækkerne forsøges afholdt i efterårssemesteret 06 for studerende ved KA, AAA,
IHA, VB og AAU. Det er vigtigt at de sættes ind i en visionær ramme, forelæsninger er ikke nok, der skal
integreres 1:1 oplevelser og emnet skal implementeres i de studerendes projekter. Kombination mellem
forelæsninger og workshop er også en mulighed.
Betegnelsen ’Grundkursus’ bør overvejes – det er nærmere en ’inspiration til at arbejde med lys’.
Undervisningsgruppen arbejder videre med disse input. Ved næste møde i undervisningsgruppen deltager
Torben Nielsen med input fra hans erfaringer med visionære undervisningsforløb samt Ulla Thau og Lauritz
Kristensen med deres erfaringer med en teknisk tilgang.

Formidling til hinanden
Strukturen med skiftende værtsskab og indføring i værternes fysiske rammer og arbejdsområder fastholdes.
Der arrangeres ikke en egentlig seminardag, hvor medlemmerne fremlægger deres kompetencer og ideer til
samarbejder. Ved de kommende møder og arrangementer i LYSnET tilstræbes det at der i dagsordenen er
plads til diskussioner og uformel udveksling af viden.
LYSnET.com
Ellen fremlagde udkast til layout og indhold til hjemmeside. Der udspandt sig en diskussion om mål og
målgruppe for hjemmesiden. Det besluttedes at siden i første omgang kun er tilgængelig for LYSnET
medlemmer. Herefter vil gruppen løbende tage diskussionen op om hvordan undervisningsmateriale m.v.
kan udveksles og formidles mest optimalt såvel internt mellem medlemmerne som mere bredt.
VELFAC dagslyslegat
Der er indgået aftale med KA og AAA om at de af rektorerne nedsatte legatudvalg udvælger 3-10
afgangsprojekter ved forårsafgangen 06, hvor der er arbejdet innovativt med dagslys.
Repræsentanter fra LYSnET (et øst og et vest hold) vil herefter blive indkaldt til at udvælge det endelige
projekt og skrive en indstilling.
Legatudvalg øst: Marianne Tuxen, Jens Christiffersen, Nanet Mathiasen, Vibeke Clausen og Ellen Kathrine
Hansen. Suppleant Berit Sys Christensen
Legatudvalg vest: Ulla Toft Østergaard, Torben Nielsen, Kätte Bønløkke og Hanne Hansen
De præmierede studerende vil efterfølgende blive inviteret til et LYSnET møde for at gennemgå deres
projekter.
Forslag til nye aktiviteter i LYSnET
Gustav fremkom med et eksotisk forslag om en studietur til forskerskolen Sønderstrømfjord i Grønland se
link http://isr.sri.com/ Under Education-menuen yderst til højre ses i øvrigt linket til det projekt som var
udgangspunktet for Gustav og Berits ophold. Gustav kommer med et oplæg.
Nordlysseminar på Island den 14- 16. juni
Download det fulde program i pdf på www.lysteknisk.dk/ekstra.php?id=18
Berit har efter mødet kontaktet Bruno Ingemann som arbejder med kommunikation og netværk på RUC. Hun
har fået nogle gode begreber og rammer for styrkelse af gruppens mål og mødernes form. Berit fremlægger
dette ved vores næste møde og vi kan overveje at invitere ham til at komme med et oplæg.
Til efteråret arrangeres et møde med fokus på kunstlys med Louis Poulsen, Marianne Tuxen Industriel
Design og Lysteknisk Selskab som værter. Mødet afholdes i Louis Poulsens studierum i Nyhavn med
efterfølgende ’aftenbelysnings- sightseeing’.
Vi fik en spændende rundvisning i lys laboratorierne på SBI og en gennemgang af SBI’s arbejder ved Jens.
Endelig fremlagde Berit og Gustav deres Pandora projekt, der understregede spændet i arbejdet med lys.
Næste møde afholdes i Ringkøbing med VELFAC (Ulla Toft Østergaard og Ellen) som værter. Mødet bliver
1,5 dag med formøde i undervisningsgruppen. Der vil være fælles middag om aftenen med efterfølgende
aktiviteter. (Berit arbejder på noget!) Overnatning på Hotel Ringkøbing. Møde, oplæg og rundvisning hele
næste dag. I hører nærmere.
Næste møde er den 21. og 22. juni 2006.
Tak til Kjeld, Jens og Steen for godt værtskab.

Ellen Kathrine Hansen
VELFAC A/S 03.04.06

