REFERAT LYSnET MØTE ROTTERDAM 12. MAI 2009 (se program)
Vi var 20 deltagere, som startet med lunsj.
Til tross for at Petter PC ble stjålet mens vi spiste lunsj fikk vi gjennomført et konstruktivt og
bra møte.
1) Torgeir Øverås (Velux) ønsket velkommen.
2) Petter N. Haug (Lyskultur) presenterte aktiviteter som er arrangert i Norge; aug 08
oppstartmøte, nov.08 workshop med studenter på Hiak (Høskolen i Akershus), feb.09
dagslys i arkitekturen på BAS (Bergen Arkitektskole). Se flere detaljer på nettsiden
under aktiviteter.
3) Nanet Mathisen (Velfac) presenterte aktiviteter utført i Danmark. Hun fortalte også at
oppstart i Sverige er lagt på is pga innskrenkninger i Velfac. (se pres.: Norden intro
DK….)
4) Alle deltagerne fikk 3 min. til å presenterte seg. (se pers pres. alle)
5) Gruppearbeid med utvalgte temaer som avsluttes med diskusjon; (se pres.: veien
videre gr.arb)
Konklusjonene er:
Nettsiden, hva ønsker vi med den?
Arb.gruppe videre; Brian (leder), Katja, Vibeke, Christine og Ellen Katrine.
Networking, samarbeid på tvers av landegrenser og studiesteder
Arb.gruppe: Barbara (leder), Lone, Jan/Agneta og Gunnar
Barbara kaller inn til møtet etter sommerferien.
LYS på dagsorden, anerkjennelse av lysfaget
Arb.gruppe: Iben (leder), Morten og Anne S.
Frister: Brian, Barbara og Iben kaller inn til hvert sitt gruppemøte etter sommerferien. Det
bør være utført ”MYE” i disse gruppene før vi møtes til nordisk møte igjen, 19. Mai 2010 i
Danmark 
Send kopi av innkallinger og referat til christine@lyskultur.no.
Slik at vi er orientert og kan følge opp.
Nanet holdt en fin oppsummering, der hun konkluderte med at vi alle hadde de samme
interessene, at vi er spesielt opptatt av lys og dagslys. Vi er ”lys-nerder”!
Kvelden ble avsluttet med en deilig middag på hotellet.
13. og 14. mai deltok vi på en interessant Dagslys Symposium - ikke glem at det er mulig å
se foredragene fra Daylight Symposium på: www.thedaylightsite.com

