
Del 2
Workshop-kit, Grundejerforeningers egen klimatilpasning

• Formålet med denne præsentation er at guide grundejerforeningen igennem det næste step i forhold 
til deres klimatilpasning, nemlig udersøgelse af mulige løsninger. Hvilke løsninger bør de vælge i 
relation til den udfordring vi har, og hvordan kan vi blive klogere på det.

• Præsentationen starter med et program. Herefter følger en præsentation af en guide til løsninger. 
Denne formidler hvilke løsninger, man kan vælge mellem som grundejer og hvilke årsager, de 
enkelte løsninger typisk kan bruges til at afhjælpe – og hvilke man IKKE skal vælge. 

• Herefter præsenteres en øvelse, hvor man kan sidde sammen og blive klogere på hvilke løsninger, 
der passer til de udfordringer, man identificerede på den første workshop. Det anbefales både at 
have Guiden til forståelse af vandet og Guiden til løsninger, samt skemaet liggende på bordet.

• Sidst i præsentationen findes et oplæg til besigtigelse. Nu har vi fået bygget lidt viden på, og det 
giver mening at gå en tur rundt i grundejerforeningen og se, hvordan teorien ser ud i praksis – hvor 
det vil være smart eksempelvis at lægge regnbede osv. Her er det også muligt at „opdage“ synergier 
– vejbede kan hjælpe som trafikdæmpende foranstaltning osv.

• Den sidste slide er en ”teaser” til sidste del af workshop-kittet, som handler om beslutninger
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GF - KTP
Arbejdssession 2: Valg af
løsninger
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Program

Kl. 10.00: Velkomst og præsentation af dagens program og formål

Kl. 10.10: Præsentation af guide til løsninger, samt udleveret kortmateriale (data)

Kl. 10.15: Præsentation af øvelse: Test af guide – samt find mulige løsninger på jeres forskellige 
udfordringer 

Kl. 11.00: Plenum drøftelse af øvelse, formidling, forståelse og udfordringer

Kl. 11.20: Pause

Kl. 11.30: Forberedelse til besigtigelse, samt kort om sidste arbejdssession 

Kl. 11.45: Vi kører på besigtigelse 

Kl. 12.00: Besigtigelse – vi ser lidt nærmere på fysikken og formålet med de løsninger vi har 
fundet frem til. Hvad kan/vil vi bruge hvor og hvornår osv. 

•
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Sidst fik vi styr på vandet og årsagerne
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Præsentation af guide til løsninger mm.
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Øvelse

• Vi sætter os i grupper af 3-4 pers. ved en computer

• Prøv ved hjælp af guiden til løsninger – med udgangspunkt i viden fra sidst om 
årsag til vores udfordring – at finde mulige løsninger til jeres grundejerforening

• Prøv at drøfte fordele og ulemper ved de enkelte løsninger, samt hvilke 
”visioner” eller ”værdier” i generelt har i jeres foreninger

• Brug kortmaterialet til at blive klogere på placering af de enkelte løsninger – det 
taler vi mere om på besigtigelsen bagefter

• Noter løbende:

• Hvilke løsninger kan I se, I kan bruge? 

• Hvilke løsninger kan bruges, hvorfor?
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Besigtigelse
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Besigtigelse

• Besigtigelse af 

• Vi relaterer den viden vi har fået på dagens øvelse til virkeligheden, diskuterer 
osv. 

• Vi mødes, hvor..
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“Lidt om 
Arbejdssession 3: 
Beslutningsgrundlag”
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Når vi ses igen..

• Formålet er at etablere rammer for et beslutningsgrundlag, som I kan arbejde 
videre med og præsentere på generalforsamling. Vi arbejder ud fra:

1. Hvad vil I gerne? Hvad kan vi gøre på kort og lang sigt?

2. Hvor meget kan I gøre selv – hvad skal der ellers til?

• Det endelige beslutningsgrundlaget vil bestå af:

1. Skitseprojekt af løsninger på idéniveau med angivelse af fordele og ulemper, 
samt prisoverslag 

2. Oplæg til proces på kort og lang sigt, dvs. evt. rækkefølge for udførelse, 
herunder angivelse af behov for dialog med naboforeninger, kommune, 
forsyning eller rådgiver, samt tilladelse mv. 
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