VIRKSOMHEDSPLAN FOR DANSKE LANDSKABSARKITEKTER 2020-2021
Intro
Fagets stadigt mere centrale rolle i forhold til udviklingen af byer, bomiljøer og landskaber stiller krav til vores
faglighed og viden om helhed og sammenhæng, fællesskaber og gode livsmiljøer, tryghed og sikkerhed, biodiversitet og bæredygtige klimaløsninger. Derfor har vi brug for stadigt at udvikle og konsolidere vores faglighed og fortsat formidle den. DL skal derfor:
•
•
•
•

udnytte vores fælles viden og styrke den interne videndeling
håndtere omverdenens interesse for os - netværk, samarbejder, formidling
levere rammer for, at vi sammen kan videreudvikle vores faglighed og kvalificere hinanden
stille skarpt på strategisk formidling til omverdenen

Dette danner grundlag for Virksomhedsplanen 2020-21.
Formål med virksomhedsplanen
DANSKE LANDSKABSARKITEKTER’s Virksomhedsplan er et principprogram for foreningens arbejde. Virksomhedsplanen skal fungere som fundament for bestyrelsens og sekretariatets arbejdsindsats i det kommende år.
Virksomhedsplanen er udarbejdet af den siddende bestyrelse og beskriver de indsatsområder, der vil være i
fokus det kommende år. Formålet med virksomhedsplanen er at have et strategisk og dynamisk redskab, der
kan sætte rammen for bestyrelsen arbejde.
Bestyrelsen
DL’s bestyrelse består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på foreningens generalforsamling.
Derudover vælger studentermedlemmerne en fælles repræsentant, der har observatørstatus i bestyrelsen. DL’s
bestyrelse varetager den overordnede fagpolitik, og har ansvar for foreningens samlede økonomi. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Formanden modtager dog et mindre vederlag, og bestyrelsens medlemmer er
fritaget for kontingent.
Sekretariatet
DL’s sekretariat består af en daglig leder samt studentermedhjælpere, der er ansat af foreningen. DL financierer
desuden aflønningen af redaktøren for tidsskriftet Landskab.
Foreningens formål
Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER er den faglige forening for landskabsarkitekter i Danmark. Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af landskabsarkitekturen som grundlag for udformningen af
det samlede fysiske miljø.
Med venlig hilsen

Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER’s bestyrelse / marts 2020

INDSATSOMRÅDER 2020-2021
Indsatsområde 1 – KOMMUNIKATION

Udadtil vil DL fortsat dække behovet for at formidle landskabsarkitekturens samfundsnyttige værdi og landskabsarkitektens stadigt stigende indflydelse. Indadtil vil DL fortsat dække medlemmernes interesse for faglige
begivenheder og behov for faglig videndeling. Det vil ske ved at:
1.

være synlige i den offentlige debat henvendt til almenheden, samarbejdspartnere, politikere og øvrige
beslutningstagere, bygherrer og brugere.
2. at kommunikere både til/ med medlemmer og til/ med fagfæller inkl. de nordiske kollegaer med formidling af nyheder om dansk landskabsarkitektur, dansk by- og landskabsudvikling samt aktuel fagpolitik.
3. redesign af Landskab i forbindelse med 100-års jubilæum, redesign af DL’s Nyhedsbrev samt støtte til
udgivelsen af Ny Agenda III.

Indsatsområde 2 – NETVÆRK OG PARTNERSKABER

Udadtil vil DL fortsætte samarbejdet relevante foreninger og andre aktører, der understøtter vores interesser og
faglighed. DL vil samtidig søge opmærksomhed hos beslutningstagere som politikere og bygherrer. Indadtil
skal DL sikre attraktive muligheder for, at medlemmerne kan netværke. Det gør vi ved at:
1.

indgå tværfaglige samarbejder om fælles mål, fælles arrangementer, om formidling af faglige holdninger i offentligheden og til beslutningstagere, så vi sammen bringer faget, uddannelsen og selve landskabsarkitekturen på dagsordenen.
2. aktiviteter for medlemmerne som henvender sig så bredt som muligt både geografisk og tematisk, til
yngre medlemmer som studerende og nyuddannede fra alle relevante uddannelsesinstitutioner og til
erfarne medlemmer.
3. fortsætte arbejdet med medlemspleje - både fastholdelse og tiltrækning af nye medlemmer inklusiv de
studerende samt fortsætte arbejdet med sponsorpleje.
Indsatsområde 3 – ØGET OPMÆRKSOMHED PÅ LANDSPLANLÆGNING

Ud over temaet byudvikling vil DL også øge opmærksomheden på landsplanlægning. Vi vil arbejde for helhedstænkning og bedre sammenhæng hen over administrative grænser og arbejde for at bring landskabsarkitektfaglige kompetencer tydeligere i spil. Det gør vi udadtil ved både at bidrage til den offentlige debat og søge at påvirke den politiske bevidsthed samt indadtil gennem arrangementer og kompetenceudviklende dialog og samarbejde - også med vores nordiske kollegaer.
1.

følge op på temaerne fra Planlovens høringssvar gennem debatter, artikler og arrangementer samt søge at påvirke beslutningstagere.
2. invitere til samarbejde med relevante foreninger og specialister både i foreningen og tværfagligt for at
kompetenceudvikle samt planlægge og udføre indsatser.
3. både udadtil og indadtil fremme viden om, hvordan landskabsarkitektektfagligheden kan bidrage til
skabe positive forandringer i det åbne land samt langs kyster – i forhold til klima og biodiversitet, fredning og kulturarv, tilgængelighed, friluftsliv og sundhed; og kan bidrage til en bæredygtig udvikling også
udenfor områder med by og byudvikling.

