INTRODUKTIONSKURSUS - 2019
Formålet med Danske Anlægsgartneres introduktionskursus er at give ny optagne
medlemmer indsigt i, hvad et medlemskab af foreningen indebærer. Hvilken service kan
man få? Hvor gives rådgivning og hvordan? Hvad arbejder foreningen med? Hvordan kan du
selv engagere dig? osv. Alle er velkomne både indehavere og ledende medarbejdere, men
den primære målgruppe er nye eller nyligt optagne medlemsvirksomheder samt nye
partnere og mellemledere.

PROGRAM:

Torsdag d. 28. februar 2019
Kl. 10.00 Velkomst, præsentation og introduktion
v./Kim Tang, Danske Anlægsgartnere
Kl. 10.30 Danske Anlægsgartere
Michael Petersen, direktør DAG fortæller om foreningen og vores fokus på at gøre det
nemmere at drive en anlægsgartnervirksomhed i Danmark. Det lige fra overenskomst,
konkurrencevilkår, udvikling af anlægsgartneruddannelsen, rekruttering af dygtige
medarbejdere, begrænsning af bureaukratisk ”bøvl” til at være en altid nærværende
sparringsparter. Samt kort præsentation af samarbejdsaftaler..
Kl. 11.15 Overenskomst, rådgivning, konfliktløsning osv.
Orientering om diverse rådgivning vedr. ansættelsesret mv. v./Jurist Jeppe Rosenmejer
håndværk
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15 Aftaleretlig rådgivning, AB18
Hvad er håndværksfirmaets rettigheder i.f.t. indgåede aftaler om levering af et arbejde?
v/ Jurist Jeppe Rosenmejer
Kl. 14.45 Rundvisning på sekretariatet
Kl. 15.15 Miljø og arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø er blevet en stadig vigtigere del af virksomhedens drift. v/ Bente Mortensen.
Kl. 16.15 Faglig bistand, ankenævn m.v.
Orientering om faglig bistand fra foreningen, normerne for anlægsgartneri, praksis ved
ankenævnssager, kvalitetssikring, tilbudsgivning, pleje af grønne områder. v./ Kim Tang
Kl. 17.00 Afslut
Indkvartering på hotel og spisning 19.00.

Fredag d. 1. marts 2019

Kl. 9.00 Faglig bistand, ankenævn m.v.
Fortsat orientering om faglig bistand fra foreningen, normerne for anlægsgartneri, praksis
ved ankenævnssager, kvalitetssikring, tilbudsgivning, pleje af grønne områder. v./ Kim
Tang
Kl. 9.45 Grønt Miljø
Tidsskriftet Grønt Miljø er et vigtigt aktiv for branchen. Her behandles emner af Interesse
for faget og håndværksmæssige dagsordener sættes. v./Søren Holgersen, redaktør
Kl. 10.00 Markedsførings i regi Danske Anlægsgartnere
For at sikre arbejde til medlemmerne og fokus på faget forestår DAG fælles markedsføring bl.a. via dag.dk, videoblogs i Jyllandsposten, mv.. Derudover har medlemmerne
også adgang til hjælp til egen markedsføring og markedsføringsmateriale, som kan
bruges af den enkelte. v./Kim Tang
Kl. 11.15 Kredsen, en vigtig del af medlemskabet
En væsentlig del af det at være medlem af Danske Anlægsgartnere er medlemskabet af
den lokale kreds. Her tilbydes arrangementer, og det at være i en kreds indebærer også,
at man får mulighed for at blive en del af et netværk. v./Søren Sømod, Københavns Kreds
kl. 12.15 Frokost
Kl. 13.00 Løst og fast - forventninger
Medlemsskab af Danske Anlægsgartnere indebærer mere end det allerede gennemgåede. Der er kurser, og medlemskabet kan i sig selv være med til at udvikle
medlemsvirksomheden. Hvilke forventninger har deltagerne til deres fremtidige
medlemskab? v./Kim Tang
Kl. 14.00 Afslutning
Sted:
Sekretariatet, Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg.
Tilmelding:
Danske Anlægsgartnere Tlf. 33 860 860 el på mail ts@dag.dk
Kørsels-/transportvejledning gives ved henvendelse til Danske Anlægsgartneres
sekretariat.
Tilmeldingsfrist:
Tirsdag 19. februar 2019
Kursusgebyr:
Kurset er vederlagsfrit for medlemsvirksomheder, der ikke tidligere har deltaget i Danske
Anlægsgartneres introduktionskurser. Andre må påregne at skulle bekoste fortæring og
indlogering. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristens udløb, forbeholder foreningen
sig at kunne fakturerer kursusomkostningerne for en deltager.

