Program tirsdag den 21. juni
9.00-9.30

Fordeling af huse til arbejdsplads og overnatning. Morgenkaffe

9.30-9.45

Præsentation og introduktion til dagene

9.45-10.15

Oplæg

10.15-12.00

I gang med projektarbejdet

12.00-12.30

Frokost

12.30-14.00

Videre med projektarbejdet

14.00-14.15

Oplæg

14.15-14.30

Oplæg

14.30-14.45

Fælles kaffe

14.45-15.00

Oplæg

15.00-17.00

Videre med projektarbejdet

17.00-17.30

Er vi på vej? Fælles status på dagen

17.30-18.30

Egen tid

18.30

Netværksmiddag

20.00-20.30

Hvad arbejder I så med? Sparring og netværk med kaffe og en lille kage

20.30

Slut på det officielle program for i dag

Program onsdag den 22. juni
8.00- 8.30

Oplæg og morgenkaffe

8.30-12.00

Nu må vi se at komme videre med projektarbejdet

12.00-12.30

Frokost

12.30-12.45

Oplæg

12.45-13.00

Oplæg

13.00-15.00

Projektarbejdet lakker mod enden

15.00-15.15

Vi pakker arbejdshuset sammen og rydder op

15.15-15.30

Fælles afslutning

Der er planlagt oplæg med følgende emner








Kystbeskyttelsesloven med hensyn
Tilskudspuljen 2022 (og 2023)
Risikohåndtering
Bidragsfordeling
Helhedsorienteret kystbeskyttelse
Miljø- og samfundsøkonomisk perspektiv på klimatilpasning
Biodiversitet i kystområder

Desuden vil der være mulighed for, at I kan ønske jer oplæg om et emne, som I finder særligt relevant for jeres
gruppe.
Skriv jeres ønske på ved tilmelding, så prøver vi så vidt muligt at ”skræddersy” noget til jer.

Lidt om det praktiske
Hjemmefra
I skal have et kommunalt fællesprojekt inden for kystbeskyttelse, som I gerne vil videre med.
Det kan være en idé, en skitse eller et projekt, som I allerede er i gang med. Det kan fx være et projekt, som I vil søge
midler til fra tilskudspuljen. Men det er ikke et krav.
Det eneste krav er, at det er et projekt, som I vil videre med.
Sammensæt en gruppe med relevante fagligheder på tværs (fra 1 til max. 8 personer), som skal være drivkraft i
projektet, og som er villig til at arbejde koncentreret med projektet i to dage.

Medbring
Computere, telefoner og andet grej som er nødvendigt til arbejdet i jeres gruppe. Der er WiFi i alle huse og mulighed
for at printe ud på centrale printere.
Evt. badetøj. Der er vandland.

Sådan foregår det
Formålet med Kom-videre Kyst Camp 2022 er at give jer lejlighed til at fordybe jer i et kommunalt fællesprojekt, så det
kan komme videre.
Skærbæk Feriecenter består af en række feriehuse og en central konferencebygning med mødelokaler.
Din gruppe får tildelt et feriehus, som er jeres arbejdshus. Det er her I arbejder på jeres projekt. Undervejs i arbejdet
kan I individuelt i grupperne trække på vores eksperter, når som helst der er brug for det. De står alle sammen fuldt til
rådighed begge dage.
I løbet af arbejdsdagene tilbyder vi en række oplæg, som er relevante i forhold til de fleste kommunale fællesprojekter.
Desuden vil der være oplæg ud fra de ønsker, som I har indsendt ved tilmeldingen. Disse oplæg foregår i den centrale
bygning.

Overnatning
Hvis I er mere end to i gruppen får I tildelt yderligere feriehuse til overnatning. Der er to enkeltværelser i hvert feriehus,
så vi regner med, at to deltagere deles om et feriehus.

