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Til medlemsklubbene i DES Norge: 

Invitasjon til DES-seminaret 2021 
 

Fremtidsvyer for DES Norge 
 

 

 

DES Norge har gleden av å invitere sine medlemsklubber til høstens DES-seminar på 

Snarøya i Bærum (tidligere Fornebu) torsdag 9. og fredag 10. september.  Etter en 

grundig dialog med medlemsklubbene rundt innhold og tidspunkt, er vi nå klare for å 

presentere det endelige opplegget for høstens seminar (se nedenfor).  Det legges opp 

til både felles- og gruppesesjoner, og vi mener de utvalgte temaene er både aktuelle, 

relevante og i tråd med medlemsklubbene innmeldte ønsker. 

Antall deltagere begrenses til 2 representanter per medlemsklubb.  Egenandelen 

blir kr. 500.- per deltager som inkluderer full pensjon fra lunsj til lunsj, møterom, samt 

overnatting i enerom. Resten dekkes av DES Norge. Reisekostnader må dekkes av 

medlemsklubbene. 

Påmelding skjer i skjemaet HER innen 20. juni. 

Er det uklart hvem som deltar fra medlemsklubben innen denne dato, så skriver  
du "ikke avklart" i navnefeltet og andre felt med personopplysninger. 
 
Når vi kommer til september er det grunn til å regne med at alle i vår aldersgruppe er fullvaksinerte mot Covid-19, 

og smitterestriksjonene på hotellet er minimale.  Vi tar selvsagt høyde for eventuelle endringer i så måte. 

https://forms.gle/KTr6jeFJuZuLHvCg6
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Choice Quality Hotel EXPO 
Snarøya, Bærum 

Torsdag 9. – fredag 10. september 2021 

 

Fremtidsvyer for DES Norge 
 

 

TORSDAG 9. september 

 
Kl. 1130 – 1200  Registrering og ankomstdrodling  
 
Kl. 1200 – 1300  Lunsj (i restauranten) 
 
Kl. 1300 – 1345  DES-tanken – grunnlag, erfaringer og muligheter 

• Hva kan DES Norge gjøre for medlemsklubbene? 

• Felles Webdesign – muligheter og utfordringer 
DES styreleder Jan L. Jacobsen innleder 

 
Kl. 1345 – 1400  Pust i bakken 
 
Kl. 1400 – 1500  DES-tanken – grunnlag, erfaringer og muligheter 

• Hva er DES-tankens DNA og virkemåte? 

• Historie(r) fra medlemsklubbene 
 
Kl. 1500 – 1530  Pause – med noe attåt 
 
Kl. 1530 – 1615  Prissetting av leiligheter – «DES-tanken» eller tilpasninger til  

markedet? 
DES styremedlem Rolf Arnesen innleder 
 

Kl. 1630 – 1715  Jus – rettigheter og regler (vedtekter, arv, etc.) 
   Advokat Geir Lippestad  
 
Kl. 1730 – 1800  Oppsummeringer dag 1 
 
Kl. 1930 – 2100  Middag (i restauranten) 
 
Kl. 2130  Kveldstoner med «BandiDES» 
 
 
 

FREDAG 10. september 

 
Frokost 
 
Kl. 0930 – 1100  Dialog og debatt / grupper – temaer utvalgt fra torsdagen 
 
Kl. 1100 – 1145  Utsjekk og kaffepause 
 
Kl. 1145 – 1300  Oppsummeringer – fra formiddagens samtaler 

Hva blir fremtiden rolle for DES Norge? 
 
Kl. 1300   Lunsj (i restauranten) 


