Partnerskabsmøde i Coast to Coast Climate Challenge
Torsdag 29. oktober 2020, kl. 9.00 – 15.00

Vejledning i opkobling
Anvend en Chrome, Firefox eller Safari-browser – uden for Citrix!
Mødet tilgås ved at taste
https://rooms.rm.dk/webapp/conference/901161@rooms.rm.dk?pin=33203
Vi anbefaler, at du kobler op et kvarter inden mødet. Du kan jo bare arbejde mens du venter
på, at vi går i gang. Har du problemer med at komme på, kan du ringe til Christian Billund
Dehlbæk eller Pernille Krüger Mertz på henholdsvis 2424 2269 og 3030 9579.
Hav din mobil telefon klar. Vi skal bruge Mentimeter et par gange undervejs.
PROGRAM
9.00

Velkommen

9.10

Connective Negotiation. Henrik Vest Sørensen giver et pitch.
Der har været gennemført workshop i forhandlingsmetoden hos Klimatorium i
Lemvig og metoden tages i anvendelse i C12 – Gudenåen.

9.25

C12 – Gudenåen og helhedsplanen. Bjarke Jensen og Mathias Utoft
Jørgensen fortæller om udfordringer og fremdrift i projektet.

9.50

C9 - Thyborøn Kanal og den Vestlige Limfjord, Lis Ravn Sørensen
fortsætter sin fortælling om processen i projektet, herunder den
dialogbaserede udbudsform.

10.35

Master Class om merværdi. Maj-Britt Quitzau fortæller om status,
interviewrunde og næste skridt

11.15

DK2020 er nu en realitet. Rolf Johnsen fortæller om, hvorfor det er relevant
for os.

11.35

Ph.d. om vandrensning i klimavejen, Lasse Abraham Rasmussen. C2C CC
medfinansierer en ph.d. sammen med NCC, Klimatorium, VIA University
College og Aalborg Universitet. Vi skal høre om Lasses foreløbige resultater og
hvad han forventer at nå frem til.

12.00

Frokost

12.45

Ny animationsfilm til fælles brug, Holger Lyngklip Strøm. Hvordan er den
kommet til verden og skal vi lave flere?

13.15

Resultater fra interviewrunde. Hvad er godt og hvad er skidt i C2C CC?
Christian Billund Dehlbæk
Pernille og Christian har interviewet en række af aktørerne i C2C CC og giver
for første gang et billede af resultatet.

13.40

Hvordan skal vi lave den sidste afsluttende rapport på C2C CC? Dorthe
Selmer og C12 lægger op til fælles drøftelse af, hvordan vi laver projektafrapporteringer og en lægmandsrapport, som vi alle kan være stolte af.

13.50

Fase 3 beskrivelsen er afleveret. Hvad betyder det?
Og hvordan griber vi det an at evaluere fase 2? Dorthe Selmer løfter
sløret.

14.10

Og så til finanserne, Niels Balling

14.30

MidtRum tips og tricks. Christian Billund Dehlbæk og Dorthe Selmer
Tak for i dag og What’s next? Dorthe Selmer. Vi skal bl. a. afklare, hvordan
vi imødekommer ønsket om mere erfaringsudveksling på tværs af
delprojekterne.

15.00

Slut

Der er i forbindelse med alle indlæg plads til spørgsmål og kommentarer fra deltagerne.

