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Der er mulighed for at følge eller blive en del af DCL's ak-
tiviteter på mange måder. Det kan ske som:

• Personligt medlem. Du er en del af DCL, og det
 giver flest fordele
• Abonnent på bladet LYS
• Modtager af nyhedsbrevet (gratis)
• ”Follower” på DCL's LinkedIn company page (gratis)
• Medlem af Ungt Lys’ gruppe på Facebook (gratis)

For virksomheder, som udover personlige medlemskaber
ønsker at bidrage til DCL's arbejde, er der desuden mu-
lighed for støttemedlemskab – en ordning, som giver 
yderligere rabatter og mulighed for profilering på DCL's 
kommunikationskanaler. Læs mere om disse ordninger på 
DCL's hjemmeside.

Der er kamp om medlemmernes opmærksomhed. Ud-
valget af netværksarrangementer og videndelingsmøder 
er uendeligt. Men den uvildige og ukommercielle foren-
ing Dansk Center for Lys er stadig suverænt den største 
og fagligt stærkeste organisation i lyslandskabet. Vi er 
også den bredest funderede med alle afskygninger af 
medlemmer, som dog har det tilfælles, at de interesserer 
sig for lys på højt niveau. 

DCL skulle helst eksistere længe endnu og forblive den 
vigtigste spiller. Til det formål har vi brug for medlem-
mernes aktive støtte. Således er det skønt, når vi igen 
kan tælle mindst 50 frivillige, som i 2017 har arbejdet 
i bestyrelser og kredse for at skabe en levende forening 
for medlemmer og andre interesserede. Mange tak!
På denne plads vil jeg også gerne rette en meget stor 
tak til DCL støttemedlemmers økonomiske bidrag, uden 
hvilke sekretariatet ville have vanskeligt ved at producere 
magasinet LYS, Lysets Dag og Den Danske Lyspris – 
aktiviteter, som ikke kan bære sig selv, men som er helt 
centrale for medlemmerne.

DCL’s status som uvildig organisation åbner en masse 
muligheder for at agere på medlemmernes vegne inden 
for lovgivning og standardisering. I 2017 udgav DCL 
således to gratis branchevejledninger, som kan down-

loades fra hjemmesiden. På international grund har DCL 
været aktiv i  tilblivelserne og revisionerne af en mængde 
belysningsstandarder – bl.a. EN-12464-1 – selvfølgelig 
som repræsentant for danske synspunkter.

Året har som vanligt budt på mange meningsfulde aktivi-
teter, som du kan læse om på de følgende sider. 
I august fik foreningen omsider en ny, tiltrængt hjemme-
side. Aktiviterne præsenterer sig nu langt flottere end 
tidligere, hvilket afføder både mere trafik og mere in-
teresse. Med den nye webshop er det betydeligt lettere 
at købe billetter, medlemskaber m.v. En anden meget 
positiv sidegevinst er, at DCLs image nu står stærkere og 
mere professionelt end nogensinde.

En anden hovedaktivitet har præget det sidste halvår: 
Opstarten af Copenhagen Light Festival, som løb af stab-
len hele februar 2018. I skrivende stund kan vi notere os 
stor succes – både målt i oplevelser og i besøgstal, og 
det er også en succes for DCLs medlemmer. Mere end 
hundrede organisationer og personer har ydet bidrag, 
og fået helt uhørte mængder af omtale. Flotte video-
pressemeddelelser er distribueret verden rundt og er ble-
vet set af mere end 100 millioner.
I 2017 tog vi imod to nye medarbejdere: lysingeniør 
Eik Lykke Nielsen og projektchef for lysfestivalen Catja 
Thystrup. Begge er kommet fra start i ekspresfart og 
bidrager stærkt til DCLs virke. 

Foreningens økonomi er fortsat sund, og det glæder mig 
at kunne fremvise en omsætning på 6 mio. kr. og over-
skud for fjerde år i træk. Foreningen har en fornuftig 
egenkapital, og meget små administrationsomkostnin-
ger, der sikrer en stabil drift og et uproblematisk cash-
flow. Overskudet indgår naturligvis i driften og aktivi-
teterne de følgende år. 
Vi her i sekretariatet er derfor med godt humør stormet 
ind i 2018 med masser af nye aktiviteter på vej. Vi glæder 
os til for 11. gang at byde velkommen til Lysets Dag den 
12. september, og sammen med Innovationsnetværket 
Dansk Lys og FABA til Vejbelysningsdagen den 29. maj.
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Få gavn af Dansk Center for Lys

MEDLEMSTAL

•  Personlige medlemmer  642
• Abonnenter på LYS 109
• Modtagere af nyhedsbrev 1200  
• DCL LinkedIn followers 888 
 
• Ungt Lys facebookgruppemedlemmer  312
•  Støttemedlem  – Platin 1
• Støttemedlemmer – Guld 2
• Støttemedlemmer – Sølv 14

Medlemsstatistik pr. 31/12 2017

StøttemedlemmerPersonlige medlemmer

Platin:

Guld:

Sølv:

Anne Bay, direktør,  DCL



DCL er en forening, og en forening, hvor der heldigvis er 
råd til, at en lille, fast flok af medarbejdere kan arbejde
med at skabe liv og dynamik. DCL er generelt fokuseret 
mod at skabe aktiviteter, som er medlemsorienterede,
og hvor man – populært sagt – kan mærke, at man får 
noget for sit kontingent. Blandt aktiviteterne er det frem
for alt bladet LYS og Lysets Dag, som af medlemmer 
nævnes som vigtige. 
Det overordnede politiske arbejde, standardiseringsop-
gaver og generel markedsføring af lysdesign kan nok 
være lidt svære at mærke for medlemmerne. Det er en 
nødvendig del af foreningens eksistensberettigelse, og 
det er derfor en naturlig opgave for sekretariatet. 

Figuren illustrerer indtægtsgrundlaget, som i 2017 var 
ca. 6 mio. kr., og omkostninger (inklusive timer) fordelt 
på aktiviteter.

Mange storbyer i verden har lysfestivaler, men i København 
er der særlig gode forudsætninger: København er en af de 
mørkeste hovedstæder i verden. Det er er ikke kun på grund 
af den nordlige beliggenhed, men også fordi byen er spar-
somt oplyst i forhold til mange andre byer. Den følsomme 
danske tilgang til lys strækker sig helt ud i gadebelysningen, 
hvor "lidt, men godt" er det styrende princip.

For DCL's medlemmer indeholder festivalformatet en mu-
lighed for at kommunikere danske lyskompetencer langt 
bredere ud end nogen sinde: Med legende, underfundige, 
smukke, interaktive og poetiske lysværker bliver der både 
for borgere og turister anledning til at tænke over, hvad lys 
kan, og i hvor høj grad lyset styrer vores oplevelser af rum og 
stemning.

Med støtte fra Københavns Kommune, Louis Poulsen, Tivoli 
og Strömma samt bidrag fra mere end 100 organisationer 
og personer lykkedes det med et stort forarbejde i 2017 at 
gennemføre den største lysfestival i hovedstaden nogensinde 
i februar 2018. Med mere end 50 særlige værker og events, 
65 guidede ture til fods og til vands og workshops og semi-
narer hele måneden overstiger succesen så langt vores for-
ventninger, og skaber det bedst tænkelige grundlag for festi-
valens fortsættelse. Billeder og pressemateriale har genereret 
mere end 300 artikler og andre typer omtale, og flotte 
videoer fra festivalen har fået mere en 100 mio. seere gen-
nem tv-stationer i hele verden.
Formand for DCL's hovedbestyrelse, arkitekt m.a.a. Karina 
Mose, siger: ”Med lysfestivalen har DCL en mulighed for at 
lede et projekt, der skaber opmærksomhed på og inspira-
tion til lysdesign i de offentlige rum. DCL faciliterer gennem 
projektet skabelsen af nye værker, netværk, samarbejdsrela-
tioner og giver en masse viden og erfaring bredt ud til aktører 
og partnere, men også tilbage til DCL.” 
Festivallens hjemmeside er: www.copenhagenlightfestival.org

Aktiviteter og udgifter
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Indtægter og udgifter

ØKONOMI

Forrygende start

COPENHAGEN LIGHT FESTIVAL

DCL fokuserer på, at sekretariatets administration gene-
relt er så omkostningseffektiv som muligt. Helt optimalt 
er det f.eks. ikke altid at have kontor i Stenløse, men det 
sikrer os en ekstremt billig husleje, fornuftige kontor-
lokaler såvel som meget gode opbevaringsmuligheder 
for udstillingsmateriel og så videre.

DCL's indtægtsgrundlag er kontingentmidler, afholdelse 
af kurser, foredrag og arrangementer samt midler fra
deltagelse i støttede forsknings- og innovationsprojek-
ter. Deltagelse i forskningsprojekterne er vigtigt, da kon-
tingentmidlerne over årene er svundet. Her skal der bare 
lyde en opfordring til, at DCL's nuværende medlemmer 
hjælper til med at anspore egne samarbejdspartnere el-
ler kolleger til at slutte op om eller benytte DCL's kurser 
og arrangementer. Det er også en måde at støtte fore-
ningen på.

Indtægter

Foto 1, 2, 4: Mathias Peter Christian 
v/ Kongshaug Productions.

Foto 3: Lasse Salling

1 ”Neredierne” af Oscar Koliander

2 “Please analyze, volumize, moisturize me” af Henrik Vibskov

3 ”Tango Jalousi” af Jesper Kongshaug

4  “Danish Chamber of Light” af Catja Thystrup



De 5 regionale kredse er det lokale samlingssted for 
medlemmerne. Her kan man mødes og netværke lokalt 
på tværs af faggrupper. Kredsene er samtidig et visitkort 
for DCL, og kredsmedlemmerne har derfor en vigtig op-
gave i at udbrede kendskabet til DCL i lokalområdet og 
at hverve medlemmer. 

Hver enkelt kreds ledes af en bestyrelse på mindst 5 og 
højst 8 medlemmer, som vælges på årsmødet. Der er 
hvert år 1-3 medlemmer på valg, så der er gode mu-
ligheder for at blive valgt ind og gøre sin indflydelse gæl-
dende.
DCL og kredsene skal give medlemmerne alt det, som de 
ikke kan finde på internettet:

•  Viden om lys
 Relevant, up-to-date viden om lys, projekter, løsning-  
 er mv.

•  Se lys
 Medlemmerne skal se lysløsninger i virkeligheden.  
 Der er stor forskel på at opleve lys med egne øjne  
 og at læse om lys på skærm eller papir.

•  Netværk
 Medlemmer skal kunne mødes, skabe nye relationer  
 og udveksle erfaringer.

Aktiviteter i DCL og kredsene skal altid have disse tre 
punkter i fokus.

Ungt Lys
Ud over de regionale kredse har DCL også Ungt Lys, som 
er organiseret som en kreds, men som omfatter stude-
rende og nyuddannede. 

Møder i Dansk Center for Lys 2017 Antal deltagere 

Øst for Storebælt (6 møder)
Dehns Palæ 10/1  26
Lys som helbredende faktor på Psykiatrisk Hospital Slagelse 15/3  38
Er der lys på byudviklingen? - Årsmøde 18/4  36
Oplev det nye Experimentarium 8/6  31
Light, walk and debate på Reflektor Light Festival 
sammen med innovationsnetværket Dansk Lys 5/10 35
Oplev lyset i Ragnarock på Østkredsens julemøde 29/11 44 
         
Fynske kreds (3 møder)
Årsmøde med nyt om farvegengivelse og flimmer 30/3  35
Oplev EAL - Erhvervskakademi Lillebælt 12/10  22
Tag med til lysfest i Odense 6/12  13
   
Midtjyske kreds (1 møde)
Årsmøde 7/2  6
  
Sydjyske kreds (3 møder)
Den nye belysningsstandard og årsmøde i Sydjyske kreds 28/2  10 
Lysets positive indvirkning på butiksbelysning 4/4  21
Oplev Tirpitz - Det nye museum i Blåvand 16/11 28

Nordjyske kreds  (2 møder)
Farvegengivelse og flimmer - Årsmøde i Nordjyske kreds 26/4  18
Julemiddag og ny, spændende belysning på Radisson Blu 20/11  8  

Ungt Lys (8 møder) 
Lær at illustrere dine tanker og ideer om lys på en ny måde 25/01 17 
Skyggebilleder på Fasangården - Workshop under Frost Festival 2017 11/02 6 
Bestyrelsesvalg 09/05 5 
Besøg på Arken 07/06 5
Værdisætning af nordisk lys 19 + 20/08 8 
Info aften 09/11 17 
Besøg hos No Parking Production 23/11 7
Ungt Lys juleafslutning med guerilla lighting og gløgg 06/12  5

Alle kredse 
Den Danske Lyspris 2017 - Prisoverrækkelse, 25/1 2018 106
 
I alt hele landet 24 møder med i alt 547 deltagere.
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MØDESTATISTIK

68%
9%

10%

5%

7%

1% i udlandet
Dansk Metal i København. Foto: DCL.

Bestseller i Aarhus. Foto: DCL.

LED og sport. Foto: Michael Hedam.

Psykiatrien i Esbjerg. Foto: Peter Søe Mikkelsen.

Østkredsens årsmøde afholdt hos COWI.

EAL - Erhvervsakademi Lillebælt

Årsmøde i fynske kreds afholdt hos SG Armaturen.

Værdisætning af nordisk lys. Ungt ys workshop.



175 lysinteresserede mødtes den 14. september i Mar-
ketenderiet i Valby, hvor den tiende udgave af Lysets 
Dag udfoldede sig. Der var plads til alle aktiviteter i ét 
rum, og det gav en intens stemning og fine muligheder 
for networking. Dagen blev indledt med et indlæg af 
designer Øivind Slaatto, som netop var vendt tilbage til 
Danmark efter tre måneder i Japan. På talerlisten var 
desuden dr. Pierre Beeckman fra Philips Lighting, som 
talte om flimmer og stroboskopeffekter, teknisk direk-
tør Per Reinholdt fra Fagerhult, som fortalte om LED og 
levetider, lysdesigner Merete Madsen fra Sweco, der for-
talte om sine erfaringer med lysstyring og Fredrik En-
qvist, Stockholm Lighting, der havde en mere teknisk 
vinkel på  lysstyring. Senere på dagen mødte vi Roger 
Sexton, Xicato, som talte om LED’ernes hvide lys, dr. 
ph.d. Katharina Wulff fra University of Oxford, der for-
talte om et forskningsprojekt udført på demensafdelin-
gen på Ceres Center Horsens og teamleder Peter Ryberg 
Ness fra Aarhus Kommune, som fortalte om kommun-
ens erfaringer med LED. Nikolaj Sonne kendt fra DR2’s 
gadgetprogram So ein Ding sluttede dagen af med et 
underholdende indlæg om LED-trends.

DEN DANSKE LYSPRIS 2017

Den 25. januar 2018 modtog Vadehavscentret i Vester 
Vedsted Den Danske Lyspris 2017. Vadehavscentret ved 
Ribe åbnede igen i februar 2017 efter en omfattende 
om- og tilbygning. Lysdesignet spiller en helt særlig 
rolle i formidlingen på Vadehavscentret, og store dele 
af belysningen er specialdesignet direkte til udstillingen. 
Belysningen er skabt i et nært samarbejde mellem JAC 
studios, Fortheloveoflight, No parking, Jason Bruges Stu-
dio og Dorte Mandrups Tegnestue. 
I juryens motivering hedder det bl.a.:
”Dagslyset og kunstlyset formidler meget poetisk histo-
rien om vadehavets lys og fugle ved hjælp af en lyssæt-
ning i sarte hvide toner akkompagneret af pastelfarv-
er. Lysdesignet er komponeret med stor forståelse for 
arkitekturen, materialerne og de stemninger, der ønskes 
udtrykt. Det er både smukt og fremragende gennem-
ført.”
Der var fem nominerede projekter til Den Danske Lys-
pris 2017. De øvrige projekter var: Novo Nordisk VTC i 
Søborg, Salling Lights i Aarhus og Aalborg, Københavns 
fornyelsesprojekt for gadebelysningen og en stitunnel 
ved Farum Bytorv.

Lyspris til Vadehavscentret

LYSETS DAG 2017

Lysudstilling i samme rum
I samme lokale som konferencen viste 11 udstillere deres 
nyeste LED-produkter og styring frem. På balkonen viste 
Ungt Lys modeller fra deres armaturworkshop i august. 
DTU Fotonik var også at finde på balkonen, hvor de viste 
eksempler på flicker og flimmer.

De 11 udstillere var:
Delux Denmark, DTU Fotonik, Erco Lighting, Focus Light-
ing, Gobo & Highlight, Innovationsnetværket Dansk Lys, 
Innovationskonsortiet LEDMET, Ledvance, Lightcare, Ne-
olite og Shade.

Lysets Dag for 10. gang
Som markering af, at det var 10. gang, at Lysets Dag blev 
afholdt, havde DCL lige efter frokost inviteret sangeren 
Christina Boelskifte til at instruere konferencedeltagerne 
i en festlig hyldestsang til lyset.
Den første Lysets Dag fandt sted i 2003, og blev tidligere 
afholdt hvert andet år, men fra 2012 har der været af-
holdt Lysets Dag hvert år. Lysets Dag 2018 afholdes den 
12. september.
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JURY
Akademisk Arkitektforening: 
Astrid Mody, arkitekt m.a.a., ph.d.
Bygherreforeningen:
Claus Roikjer, arkitekt m.a.a.
Dansk Center for Lys: 
Anne Bay, direktør, civ.ing. (juryformand)
Dansk Energi: 
Dorte Lindholm, cand.merc, konsulent
Danske Landskabsarkitekter: 
Rune Bugge Jensen, landskabsarkitekt mdl
Lysdesignuddannelserne: 
Michael Mullins, arkitekt m.a.a., Lektor, ph.d.
Foreningen af Rådgivende Ingeniører: 
Steen Tibert Bisgaard, civ.ing.
Tekniq: 
Søren Nørregaard-Vinther, projektleder, elinstallatør
Sekretær for juryen:
Dorte Gram, arkitekt m.a.a., Dansk Center for Lys

SPONSORER
Dansk Center for Lys, Louis Poulsen, SEAS-NVE, Thorn og Zumtobel.

Temaet var: LED møder virkeligheden

T.v. Prisoverrækkelsen blev afholdt i Store Vejerbod i København. T.h.: Vinderteamet fra venstre til højre: Olga Sigthorsdottir JAC studios, Susanne Andersen Melbye, 
Vadehavscentret, Nikolaj Birkelund, Fortheloveoflight, Johan Carlsson, JAC studios, Klaus Melbye, Vadehavscentret, Ali Kay, Mike Stoane Lighting og Cecilie Warming, 
No Parking. Foto: Rasmus Malmstrøm.

Lysets Dag i Marketenderiet 2017. Foto: Rasmus Malmstrøm.



LYS
LYS bringer den nyeste viden inden for lyskilder, arma-
turer, lovgivning, forskning, konferencer og projekter. 
I 2017 har LYS bl.a. bragt artikler om Den Danske Lyspris, 
Euroluce i Milano, Den europæiske dagslysstandard, 
kontorbelysning og nye lysprojekter som f.eks. Vade-
havscentret i Vester Vedsted, Københavns fornyelsespro-
jekt og Mærsk Tårnet i København. Det kontrollerede, 
distribuerede oplagstal for perioden 1. juli 2016 til 30. 
juni 2017 er af Danske Mediers oplagskontrol opgjort 
til 852 i gennemsnit pr. nummer. Trykoplaget er i snit 
1.200 eksemplarer pr. nummer. LYS udgives fire gange 
årligt. LYS distribueres til alle DCL-medlemmer samt 
109 abonnenter. I juni 2017 gennemførte DCL en læ-
serundersøgelse. Den viste, at LYS både bliver læst og 
gemt. 98 % af dem, der besvarede undersøgelsen til-
kendegav, at de var tilfredse eller mere end tilfredse med 
LYS 72,5 % har svaret, at de læser alle 4 numre af LYS. 

Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet sendes ud til medlemmer og interessere-
de pr. e-mail. Og nyhedsbrevet bliver læst flittigt. De 
to mest læste nyhedsbreve, er nyhedsbrevet om lance-
ring af foreningens nye hjemmeside, der blev sendt ud 

i august, og nyhedsbrevet om de nominerede projekter 
til Den Danske Lyspris, der blev sendt ud i november. 
Generelt set er det især medlemsmøder, kurser og Ly-
sets Dag, som medlemmerne foretrækker at læse om i 
nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet indeholder også en spalte 
med nyheder fra DCL's støttemedlemmer. Derudover 
kan medlemmer købe en stillingsannonce i nyhedsbre-
vet. DCL udsendte i 2017 29 nyhedsbreve. Nyhedsbrevet 
sendes både til medlemmer og andre, der har tilmeldt 
sig nyhedsbrevet. Antallet af modtagere var derfor ca. 
1200.

Presseomtale 
Årets presseomtale har først og fremmest koncentreret 
sig om LED, branchevejledningen, Copenhagen Light 
Festival og Den Danske Lyspris. 

Udtalelser og interviews
I løbet af året er foreningens direktør Anne Bay blevet 
citeret i flere medier. Hun har bl.a. udtalt sig til:
• Electra: Branchen håndterer nye lysregler i fin stil (24/01)
• Byggeri + Arkitektur: I har brug for en lysarkitekt 06/11) 
• DR2 Dagen udsendelse om lysforurening (28/11)
• Politiken sektion 4: Danskerne elsker dagslyset,  
 men bruger det forkert (12/02)
•  DR P4 Midt: Om julelys, lyskæder, lyset i Tivoli Friheden  
 (01/12)

Udsendte pressemeddelelser
Dansk Center for Lys har udsendt en række pressemed-
delelser i årets løb i forbindelse med bl.a. Den Danske 
Lyspris, Lysets Dag, Branchevejledningen og CPH Light 
Festival. Det har ført til omtale i bl.a.:  Byggeri+Arkitektur, 
Licitationen, Erhvervsmagsinet Installatør, Børsen, Electra 
og Magsinet Stat og Kommune.
 
De udsendte pressemeddelelser er desuden blevet vist 
på en lang række hjemmesider og i diverse nyhedsbreve.

Fem vigtige informationskanaler

MEDLEMSINFORMATION
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DCL I MEDIERNE

www.centerforlys.dk
Dansk Center for Lys fik i august en ny og frisk hjemme-
side. Den nye hjemmeside gør det meget nemmere at 
tilmelde sig kurser og møder samt at melde sig ind i 
foreningen. Man kan nu betale med Dankort, når man 
tilmelder sig, hvilket mange medlemmer benytter sig 
af. Den nye hjemmeside præsenterer foreningen på en 
flot og tidssvarende måde med masser af flotte billeder. 
Og den er designet, så den kan læses både på pc'en på 
kontoret og på mobiltelefonen, når medlemmerne er på 
farten. Tag et kig rundt på hjemmesiden, der er masser 
af nyttig viden at hente og spændende kurser at melde 
sig til. Som noget nyt rummer siden også et presserum 
med foreningens nyeste pressemeddelelser.
Statistikken viser, at de besøgende på DCL's hjemme-
side især kommer for at finde information om med-
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lemsmøder, kurser, Lysets Dag og Den Danske Lyspris. 
Hjemmesiden har flest besøg de dage, hvor nyhedsbre-
vet udsendes og i forbindelse med Lysets Dag, Den Dan-
ske Lyspris og andre medlemsarrangementer.

Statistikken for den nye hjemmeside fra august til de-
cember viser, at august og november, er de måneder, 
hvor flest klikkede sig ind på siden. I august har de besø-
gende udforsket den nye hjemmeside og har klikket sig 
rundt på mange forskellige områder, og i november er 
det Den Danske Lyspris, der topper listen som den mest 
besøgte side skarpt fuldt af oversigten over DCL's kurser 
og seminarer.

LinkedIn
DCL's Company Page på Linkedin benyttes som ekstra 
kanal til at sprede nyheder og arrangementer. Her an-
nonceres f.eks. alle arrangementer i kredsene. Siden har 
888 followers og stadig flere kommer til. 
Over halvdelen af DCL's followers er ikke medlemmer, 
og siden er derfor en god kanal til at komme ud til at 
andre målgrupper.

Facebook
Ungt Lys har en åben gruppe på Facebook med ca. 300 
medlemmer. Gruppen benyttes af Ungt Lys til at annon-
cere arrangementer for medlemmerne af gruppen. Den 
åbne gruppe gør, at andre også kan annoncere arrange-
menter og tips til interessante sider om lys m.m.
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I 2017 gennemførte DCL 8 kurser. De gennemførte 
kurser ses i tabellen nedenfor. Derudover er der afholdt 
2 specialkurser. Udover indlæg på DCL-møder har fore-
ningens direktør og faglige projektmedarbejder holdt en 
række foredrag i 2017. DCL har også afholdt et seminar 
om blænding, som havde 22 deltagere.
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DCL deltager på alle medlemmernes vegne i adskillige 
aktiviteter, deriblandt dansk lovgivning, standardisering 
og internationalt samarbejde. 

Dansk Standard, ISO og CEN
DS-udvalget ”S-061 Lys og belysning” er den nationale 
CEN spejlkomité, og beskæftiger sig fortrinsvis med EU-
standarder inden for Lys og belysning og med ISOs lys-
tekniske standarder. Anne Bay er formand for S-061. 
I 2017 har hovedparten af udvalgets aktiviteter drejet sig 
om den forestående og meget vigtige revision af DS/EN 
12464-1 (lys på indendørs arbejdspladser), samt færdig-
gørelsen af prEN 17037 (dagslys i bygninger).

Dansk lovgivning og regler
Dansk lovgivning har stor betydning for både dagslys og 
kunstlys i Danmark, hvorfor det er naturligt for DCL at 
være i løbende dialog med bl.a. Trafik-, Bygge- og bol-
igstyrelsen, der har ansvaret for bygningsreglementet. 
Her er det navnlig daglysreglerne, som i 2017 har været 
i fokus frem mod udgivelsen af BR18. På vejbelysning-
sområdet er DCL i løbende dialog med lovgiverne og Ve-
jdirektoratet omkring tolkning og forbedringer.

Nordisk Samarbejde
Det nordiske samarbejde foregår i Nordlyskomitéen, der 

SPECIALFOREDRAG 2017
�	 Let the light guide you. Talks and celebration
 Bloxhub (11/01)
�	 Ny standard for lys – på brugernes præmisser
 seas-nve (17/05)
�	 Dansk lysdesign, branding og perception
 Innovationsnetværket Dansk Lys (30/3)
�	 Tager du ansvar
 Vejbelysningsdagen (31/5)

Kurser, seminarer og foredrag

DCL'S EFTERUDDANNELSE

Standarder og internationalt samarbejde

DCL ER MEDLEMMERNES STEMME

KOMITÉER OG JURYER 2017
Danske
• Jury til uddeling af Den Danske Lyspris
• Redaktionskomitéen for LYS
• Direktion for Innovationsnetværket Dansk Lys
• Standardiseringsudvalget for belysning S-061

Internationale
• Nordlys-komité
• Jury – Den Nordiske Lyspris
• CIE (dansk nationalkomité)

tæller lederne af Lyskultur (NO), Ljuskultur (SE), Suomen 
Valoteknillinen Seura (FI), Ljóstæknifélag Íslands (IS) og 
DCL. 

Internationalt samarbejde gennem CIE
DCL er nationalkomité for CIE med Anne Bay som for-
mand. Arbejdet er fordelt på et antal divisioner, og Dan-
mark er repræsenteret i seks – de enkelte medlemmer 
fremgår af DCL's hjemmeside. Fagligt har de vigtigste 
punkter i 2017 været nyt farvegengivelsesindeks og me-
toder til kvantificering af flicker. Anne Bay deltog i okto-
ber i CIE 2017 Midterm Meeting, Jeju Island, Syd Korea. 
I august er SBi Aalborg Universitet, København værter 
for en stor CIE-event: Expert tutorial and workshop on 
research methods for human factors in lighting.

Statistik for DCL kurser og seminarer 2016/2017 Antal kurser Antal kursister

2016 2017 2016 2017

Grundkursus med fokus på LED 2 2 28 24

Dialux Evo beregning af belysning udendørs (1 dag), begyndere 1 1 14 12

Dialux Evo beregning af belysning udendørs (1 dag), øvede 1 1 15 11

Dialux Evo grundkursus beregning indendørs (1dag), begyndere 1 1 11 10

Dialux Evo indendørs (1 dag) øvede 1 1 15 7

Lys for landskabsarkitekter (1 dag) 1 1 10 26

UNGT LYS Værdisætning af Nordisk Lys 1 6

Specialkursus: Grundkursus tilpasset virksomhed 2 - 21 -

Specialkursus: Arkitektonisk byrumsbelysning 1 - 30 -

Specialkursus: Indendørs lys og belysning, Københavns Kommune - 1 - 25

Specialkursus: Svømmehalsteknik - 1 - 10

10 10 144 131

 Vinderen af Nordisk Lyspris 2016, Østbanehallen i Oslo. Foto: ÅF Lighting.
 Fra venstre: Kai Piippo, Helga Iselin Wå-
seth og Morten Jensen, ÅF Lighting. 
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Energieffektivt lys gennem  
blændingskontrol

PROJEKTER
LEDMET – Center for LED Metrologi

Målsætningen er at bringe danske forskere og måletekni-
kere i verdenseliten inden for state-of-the-art lysmålinger 
af LED-produkter og deres anvendelser; både med hen-
syn til synligt lys og UV-stråling. DCL har en formidlende 
rolle og er med til at sætte retning på projektet mod 
erhvervslivets behov. Formidlingsmæssigt har året 2017 
nogle af projektets resultater på en stand på Lysets Dag. 
Projektet afsluttes i 2017, og slutformidles ved en tema-
dag i slutningen af april 2018.
Læs mere på: www.ledmet.dk.

Bevillingsgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Projektledelse: Dansk Fundamental Metrologi
Konsortiepartnere: Dansk Fundamental Metrologi, DTU Fotonik, DELTA 
og DCL.
Virksomhedspartnere: Louis Poulsen Lighting, Fiona Lighting, Chro-
maviso, Viso Systems, Luminex, Philips Danmark, I-NO, U-vivo, Brother, 
Brother and Sons, North Invent, LEDProof, Danelec Marine, Martek Ma-
rine, Morfoso, og Efsen Engineering.
Projektperiode: 2014-2018

Belysningsprodukters lyskvalitet beskrives i dag ved rent 
tekniske parametre såsom lysfordeling, farvetempera-
tur og blændingstal. Imidlertid fortæller disse parame-
tre slet ikke hele historien om lysoplevelsen – hvordan 
produkterne virker på mennesker. Dette er særlig udtalt 
med LED-produkter med nye muligheder (nye spektral-
fordelinger), men også ulemper (blænding fra LED med 

Bevillingsgiver: Innovationsnetværket Dansk Lys Projekt P17
Projektledelse: DELTA FORCE Technology
Konsortiepartnere:
DELTA, Dansk Center for Elektronik, Lys og Akustik
Dansk Center for Lys og AAU-CPH, Institut for Planlægning
Partnere (private virksomheder): Fagerhult, Focus Lighting, ÅF 
Lighting, Martin Professional, Brother, Brother & Sons og SGM
Projektperiode: 2014-2017

ekstrem luminans, flicker, osv.). Projektet sigter mod at 
formulere og kvantificere lysoplevelsen på samme måde, 
som man gør det med andre sanser, såsom lyd og smag, 
altså gennem perceptuel test – en struktureret metodik, 
og som i dag anvendes med succes i andre brancher. I 
2016 er der gennem eksperimenter og litteraturstudier 
arbejdet med at definere forskelle mellem traditionel ly-
sevaluering på den ene side og menneskets perceptuelle 
opfattelse af lys på den anden side. Desuden er udviklin-
gen af såkaldte ”Lyshjul” blevet afsluttet til betaniveau.

”Den lille blå” - om lysstyring

En lille håndbog om styring af lys og godt lysdesign er 
outputtet af dette projekt, som færdiggøres i forsomme-
ren 2018. Håndbogen skulle helst ligge i brystlommen 
hos landets elektrikere og elinstallatører, som med denne 
håndbog kan få hjælp til at finde ordentlige komponent-
er, og til at skabe lysscenarier, der både kan spare energi 
og give bedre forhold for brugerne. Med formatet ”Den 
lille blå” lægger bogen sig som et tillæg til en serie af blå 
håndbøger fra Elforsk. Håndbogen vil kunne hentes fra 
Elforsks hjemmeside.-

DCL har været projektledere for dette projekt, hvor målet 
er at påvise energibesparelsesmuligheder gennem kom-
fortable blændingsforhold, der sikrer at øjets adaptations-
tilstand ikke forhindrer fuld udnyttelse af lyset. Specifikt 
er forholdet mellem blænding og pupilstørrelseer under-
søgt og kvantificeret gennem brugertest. Projektet er af-
sluttet i foråret 2017 med en rapport, som kan fås ved 
henvendelse til DCL.

Bevillingsgiver: ELFORSK – PSO projekt 348-009
Projektledelse: DCL FORCE Technology
Projektpartnere: AAU-CPH/SBi, AAU og Rigshospitalet
Projektperiode: 2016-2017

PSO 349-032 OLED Academy

Bevillingsgiver: ELFORSK – PSO projekt 349-032
Projektledelse: DTU Fotonik
Projektpartnere: DCL
Projektperiode: 2017-2018

Byggeriets beslutningstagere er ofte uden for lysbranchens 
vante kreds. Målgruppen er således bygherrer, arkitekter, 
rådgivere, entreprenører m.fl. Bogen skal åbne deres øjne 
for, hvordan moderne lysdesign kan gå hånd i hånd med 
effektive energibesparelser.
Resultatet er en virkelig lækker bog, som udleveres gratis 
til en nøje udvalgt skare på 1.000 danske beslutnings-
tagere. Bogen består af fængende og rigt illustrerede cas-
es og let læste vidensafsnit. Bogen udgives i april 2018.

Bevillingsgiver: Innovationsnetværket Dansk Lys Projekt P20
Projektledelse: DCL
Projektpartnere: AAU_CPH/Sbi, KADK
Projektperiode: 2017-2018

Perceptuel test af lys

Inspirationsbog om lysdesign

Projektet drejer sig om uddannelse og afprøvning af tek-
no-logien, der samlet kaldes organiske lysdioder (OLED). 
Projektet skal skabe grobund for en udvikling, hvor OLED 
kan blive en driver for energibesparelser frsa innovativ 
teknologi og designløsninger i danske lysteknologivirk-
somheder. Med OLED Academy kick-startes sammen 
med danske designere en afsøgning af mulighederne 
med OLED teknologien via kurser, prototyping og karak-
terisering.

Bevillingsgiver: ELFORSK – PSO projekt 349-015
Projektledelse: AAU-CPH/SBi
Projektpartnere: DCL, DTU Elektro, Nordic Power Converters
Projektperiode: 2017-2018

LEDMET – Center for LED Metrologi Energieffektivt lys gennem blændingskontrol OLED Academy Inspirationsbog om lysdesign
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DCL har siden 2010 stået bag sekretariatet for Innova-
tionsnetværket Dansk Lys, der igennem 2017 bød på 
medlemsarrangementer med faglig videndeling, match-
making og studieture. For DCL har innovationsnetvær-
ket været en vigtig samarbejdspartner i forhold til lys-
branchens muligheder for tværgående samarbejde under 
innovationsprojekterne, eksperimenterende satsninger 
og netværkets aktiviteter i det hele taget. Således har in-
novationsnetværket bidraget med en platform, hvis ar-
rangementer har været et godt supplement til DCL. 

Samarbejde er vejen frem
Ud over det oplagte samarbejde med DCL, og i 2017 
også med DCL's Østkreds, samarbejdede innovationsnet-
værket med andre organisationer som Design denmark, 
Solar City Denmark, DOLL, FABA, Reflektor Light Festival 
og Copenhagen Light Festival om aktiviteter, satsninger 
og medlemsarrangementer. Her fik Innovations-netvær-
ket Dansk Lys igen lejlighed til at udforske nye relation-
er og samarbejdsmuligheder, der kan bidrage aktivt til 
medlemmernes netværksmuligheder, adgang til viden 
samt udbredelse af kendskabet til lys på tværs af lysrela-
terede brancher. 

Danske lyskompetencer i et globalt marked
Netværket har gode relationer til Det Danske Konsulat 
i Dubai og organisationen Act NOW by Grundfos, der 
arbejder for at vækste danske virksomheder og udbre-

Innovationsnetværket Dansk Lys

PROJEKTER

de bæredygtige løsninger i Mellemøsten. I 2017 kulmi-
nerede dette samarbejde med innovationsnetværkets 
medlemstur Dubai Light Tour 2017 i forbindelse med den 
officielle indvielse af Danish Green Hub Dubai den 24. 
oktober. Hele 12 medlemmer deltog i turen til Dubai og 
Abu Dhabi, begge byer, der med sine ekstreme forhold 
kan være et afsæt for udvikling, afprøvning og afsætning 
af danske kompetencer, teknologi og produkter. Således 
var deltagerne ikke i tvivl om, at Mellemøsten kan være 
et marked for danske lyskompetencer. Derfor planlægger 
flere af de deltagende virksomheder endnu en tur til Mel-
lemøsten i forbindelse med messen Future Cities i april 
2018. Målet er fortsat markedsmodning. 

Interesse for lyskvalitet
Sammen med FABA og DCL har Innovationsnetværket 
Dansk Lys på rekordtid skabt en årligt tilbagevendende 
og succesrig konference, Vejbelysningsdagen. Konfe-
rencen appellerer bredt til lysbranchen og har vist sig 
også at være en oplagt platform for DCL's budskaber 
om lyskvalitet. Nok er der behov for, i fællesskab og på 
tværs af lysbranchen, at konfrontere udfordringerne med 
LED-teknologien. Imidlertid er lysbilledet mere komplekst 
end tidligere: Det handler ikke blot om teknologi og 
energieffektivitet, levetid og omkostninger ved vedlige-
holdelsesopgaver. I dag er det også brugeroplevelsen, 
komfort og æstetik, der løber med opmærksomheden.  
Det er en positiv udvikling. Det er nemlig nødvendigt, 

at andre end fagfolk kan tale med om lys, forstå lysets 
karakteristika og kvaliteter, når der skal stilles krav til lys: i 
byggeriet, på kontoret, hospitaler, skoler og arbejdsplad-
ser – såvel som i det private hjem.  

Innovationsprojekterne afsluttes og videreformidles
Læseværdige Whitepapers fra afsluttede innovationspro-
jekter i 2017, som f.eks. Glassets Dagslyspotentiale, har 
plads side om side på www.dansklys.dk med projekter, 
der har udforsket nye muligheder med LED og OLED.
I løbet af foråret 2018 bliver de sidste innovationsprojek-
ter for denne bevillingsperiode afsluttet, og alle resultater 
bliver endeligt formidlet til medlemmer og interessenter 
bl.a. via hjemmesiden www.dansklys.dk. 

Nye tider for innovationsnetværket
Gennem de sidste bevillingsperioder har Innovationsnet-
værket Dansk Lys kontinuerligt formidlet viden til de 450 
medlemmer, inviteret til arrangementer via nyhedsbreve, 
på LinkedIn og hjemmesiden www.dansklys.dk. Selvom 
denne bevillingsperiode udløber pr. 30/6 2018, er DCL 
ikke i tvivl om, at Innovationsnetværket Dansk Lys’ aktiv-
iteter har bidraget med et vigtigt træk for lysbranchen. 
Derfor lagde DCL i 2017 en del timer i at undersøge 
mulige fremtidsscenarier for Innovationsnetværket Dansk 
Lys. Arbejdet kulminerer i foråret 2018, hvor der er dead-
line for ansøgning til Uddannelses- og Forskningsminis-
teriet. DCL har besluttet, at foreningen ikke kommer til 

at stå bag sekretariatet i en evt. ny bevillingsperiode, men 
DCL ønsker fortsat at spille en aktiv rolle i forhold til den 
kommende udvikling af Innovationsnetværket Dansk Lys.  

Bevillingsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Projektledelse: DTU Elektro
Konsortiepartnere: 
Dansk Center for Lys, Designskolen i Kolding, DELTA, DTU Byg, DTU 
Elektro, DTU Fotonik, IT Universitetet, Kunstakademiets Arkitektskole, 
Statens Byggeforskningsinstitut, Syddansk Universitet, Aalborg Univer-
sitet AD:MT, Aalborg Universitet Plan, Aarhus Arkitektskole, Aarhus 
Universitet

Sekretariat: 
Dansk Center for Lys

Projektperiode: 
1. juli 2014- 30. juni 2018

DOLL-udstilling –  Vejbelysningsdagen  Døgnrytmelys – Copenhagen International School Karrierestanden – Lysets Dag Åbningsevent  REFLEKTOR Light Festival.© Kim Matthäi 
Leland

Dubai Light Tour 2017 – deltagerne ved Det Danske Konsulat Lyskunst af Sally Rud – Kaleidoskopisk Lysgalla
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Medarbejdere i Dansk Center for Lys 
pr. 31.12.2017

Anne Bay, civ.ing., sekretariatsleder

Dorthe Sode Stengade Sønderskov, cand.comm. (deltid)
Kommunikationsmedarbejder Innovationsnetværket Dansk Lys 

Kontaktinformation:
Engholmvej 19
3660 Stenløse
Tlf.: 47171800
E-mail: info@dansklys.dk
www.dansklys.dk

Medarbejdere i Innovationsnetværket 
Dansk Lys pr. 31.12.2017

Kredsbestyrelser

Østkredsen (12) 
Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Formand)
Ralf Ritter, projektchef (Næstformand)
Jens Nelleberg, belysningskonsulent (Sekretær)
Anni Høy, teknisk designer
Carsten Løvgren, belysningskonsulent
Freddy Degn, senior key account manager
Gunver Hansen, arkitekt m.a.a.
Henning Solfeldt, arkitekt m.a.a., mdd, civilingeniør
Jan Jull Nielsen, el-installatør
Lars B. Hansen, ingeniør
Mia Høyland McMahon, belysningskonsulent
Søren Vedel Hellgreen Laursen, entrepriseleder

Fynske kreds (8) 
Michael Hedam, key account manager (Kredsformand)
Rune Linde Bisgaard, el-ingeniør, belysningsrådg. (Kasserer)
Kirk Chapman, optisk designer
Michael Jacobsen, ingeniør
Peter Ladefoged, el-ingeniør
Claus Mølhede, salgsdirektør
Claus Rathjen, belysningskonsulent
Claus Thaisen, belysningskonsulent

Sydjyske kreds (6)
Peter Søe Mikkelsen, udviklingschef (Kredsformand og kasserer)
Kirsten Bonde, key account (Næstformand)
Dea Drejer, trivsel- og arbejdsmiljøkonsulent
Henrik Stokholm Kærsgaard, produktansvarlig
Preben Larsen, produktchef
Morten Nielsen, ingeniør

Midtjyske kreds (6) 
Per Nicolai Hvid, key account manager (Næstformand)
Lars Krab, el-ingeniør (kasserer)
Johannes Mølleskov, arkitekt
Jens Holm, ingeniør
Ole Søndergård, grossist
Claus Hall, tekniker

Nordjyske kreds (3) 
Søren Tjønneland, direktør (Formand)
Mads Dines Petersen, adjunkt (Kasserer)
Preben Clemmensen, belysningstekniker

Ungt Lys (3) 
Pernille Bech-Larsen, cand.scient. lysdesigner
Lena Vo Larsen, cand.des, lysdesigner
Luaras Morina, cand.scient. lysdesigner

Hovedbestyrelsen (13)
Karina Mose, arkitekt m.a.a. (formand DCL) 
Hans-Erik Wolff, direktør (FABA), (næstformand DCL)
Per Nicolai Hvid, key accont manager (Midtjyske kreds)
Luaras Morina, cand.scient. lysdesigner (Ungt Lys)
Merete Madsen, arkitekt m.a.a. (Akademisk Arkitektforening)
Michael Hedam, key account manager  (Fynske kreds)
Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Østkredsen)
Ole Kjærgaard, el-ingeniør og partner (Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører)
Per Rømer Kofod, direktør (Veltek)
Peter Søe Mikkelsen, udviklingschef (Sydjyske kreds)
Simon O. Rasmussen, afdelingschef (Tekniq)
Søren Tjønneland, direktør (Nordjyske kreds)
Tine Vogt Laustsen, landskabsarkitekt, mdl, (Danske Landskabs-
arkitekter)

Forretningsudvalg (4)
Karina Mose, arkitekt m.a.a. (formand) 
Hans-Erik Wolff, direktør (næstformand)
Michael Hedam, teknisk salgschef
Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør

Bestyrelser pr. 31.12.2017

ORGANISATION SEKRETARIAT

Anne Bay, direktør, civ.ing. (fuldtid)
Leder af sekretariatet. Medlemsservice, kurser, foredrag, internatio
nalt samarbejde og projekter

Dorte Gram, redaktør, arkitekt, m.a.a., (deltid)
Redaktør på tidsskriftet LYS, projekter,  presse, Den Danske Lyspris, 
seminarer og Lysets Dag

Maiken Lindberg, projektleder, cand.mag. (deltid)
Projekter, Lysets Dag, hjemmeside, nyhedsbrev, redaktionssekretær og 
annoncesalg til LYS samt medlemsservice

Eik Lykke Nielsen, Lighting Engineer, M.Sc.Eng. (fuldtid)
Projekter, undervisning og faglige spørgsmål

Annemette Sonnichsen, merkonom (deltid)
Bogholderi, fakturering, medlemsdatabase og medlemsservice

Catja Thystrup, projektchef Copenhagen Light Festival, cand. mag. 
(fuldtid)

Kontaktinformation
Engholmvej 19
3660 Stenløse
Tlf.: 47171800
E-mail: information@centerforlys.dk
www.centerforlys.dk

Forsidefoto: Innovationsnetværket Dansk Lys VIP-arrangement på 
Experimentarium i Hellerup. Lyskunst af Sally Rud. Bagside: Ansatte i 
DCL's sekretariat december 2017. Foto: DCL.
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DCL’s sekretariat: øverst fra venstre: Anne Bay, Annemette Sonnichsen, Dorthe Sode 
Stengade Sønderskov, Eik Lykke Nielsen, Dorte Gram, Maiken Lindberg og Catja Thystrup.


