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Nyt interessefællesskab for gade-, vej- og udendørsbelysning i Danmark
Dansk Center for Lys (DCL) er blevet kontaktet af aktører i branchen med ønske om at etablere et forum,
hvor man kan drøfte forskellige emner af almen interesse for de forskellige interessenter, der er involveret i
”gadebelysningsbranchen”. Der er tit tale om store og profilerede projekter, hvor indgående kendskab til
andre aktørers virke vil kunne være en stor fordel for alle.
DCL tilbyder, indenfor rammerne af DCL’s virke, at etablere et sådant forum. Vi ser det som et rigtig
interessant initiativ, og vi vil kunne samle alle interessenter/spillere på et neutralt sted. Her vil man under
DCL’s vejledning, og i henhold til et tydeligt formuleret adfærdskodeks (Code of Conduct), kunne diskutere
ting af almen interesse for alle spillere, således mulige konflikter i kommende projekter i videst muligt
omfang kan undgås.
Målgruppe for interessefællesskabet
Vi inviterer alle interesserede til at melde sig til fællesskabet, der får sekretariat i DCL. Det kunne fx være
nøglepersoner fra kommuner, private anlægsejere, rådgivere, entreprenører (både anlægs- og
driftsentreprenører), producenter af belysningsudstyr til gade-, vej- og udendørsbelysning, advokater og
andre, der måtte have en professionel interesse i vej- og gade- og udendørsbelysningsbranchen.
Aktiviteter
Der er mulighed for mange aktiviteter inden for fællesskabet, og det er naturligvis medlemmerne, der
beslutter, hvilke aktiviteter de ønsker. Som udgangspunkt foreslås, at der afholdes to årlige møder
henholdsvis i hovedstadsområdet og i trekantsområdet, samt at der etableres en LinkedIn-gruppe og en
Facebook-gruppe, hvor medlemmerne kan dele viden.
Mere information
DCL har udarbejdet forslag til formålsparagraf, aktiviteter m.m., som den kommende bestyrelse i
interessefælleskabet vil kunne arbejde videre med.
Se mere om interessefælleskabet på DCL’s hjemmeside
Yderligere information kan fås hos Per Reinholdt, direktør i DCL, på tlf. 2399 9013 eller mail:
pr@centerforlys.dk
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