Millioner til ambitiøse arkitekter
og advokater i 2016
En række arkitekter og advokater har i 2016 fået opfyldt
deres ambitioner om at sætte nye projekter i gang til gavn
for det danske samfund og udviklingen af den danske
arkitekt- og advokatstand.

Dreyers Arkitektur Galleri
udstiller vækstlaget i
dansk arkitektur frem til
den 15. januar.

I 2016 har Dreyers Fond uddelt godt 23 millioner kroner til ikke mindre
end 258 projekter som for eksempel bøger, studieophold, arbejdslegater,
analyser, udstillinger og konferencer.
Fundamentet for uddelingerne er fondens forretningsaktiviteter, som er
centreret om en betydelig ejendomsportefølje, hvor målsætningen dels
er at udvikle eksisterende ejendomme, dels at investere i nye
ejendomme med centrale beliggenheder. Dreyers Fond arbejder
løbende på nye opkøb for at styrke forretningen og dermed grundlaget
for yderligere uddelinger.

Arkitekturpavillon til Kulturby
17 i Aarhus
Under overskriften "Rethink Arkitektur" gennemfører Arkitektforeningen
og lokalafdelingen i Østjylland en konkurrence i januar om at opføre en
midlertidig pavillon til Kulturbyåret i Aarhus. Projektet er støttet af
Dreyers Fond.
Arkitektforeningen og dens lokalafdeling Arkitektforeningen Østjylland
har udskrevet en åben projektkonkurrence og inviterer alle
færdiguddannede medlemmer af Arkitektforeningen til at deltage i en
100 timers konkurrence fra den 13. til den 17. januar 2017. Visionen for
konkurrencen er ønsket om en gentænkning af arkitekturens rolle i det
offentlige rum.
Kulturbyårets tema er RETHINK, og med titlen RETHINK ARKITEKTUR
er det hensigten, at pavillonen bliver en aktiv del af Aarhus som
europæisk kulturhovedstad i 2017. Temaet sætter fokus på anvendelse
af ressourcer, genbrug og recirkulering af materialer.
Arkitekturpavillonen opføres i foråret 2017 i den nyligt anlagte Åparken
centralt i Aarhus C.
Arkitekturpavillonen skal fungere som en åben arkitektonisk ramme for
en lang række aktiviteter i løbet af en 5 måneders periode med start i
foråret 2017.

Bedre projektkonkurrencer med
nyt redskab

"Der spildes millioner af
kroner på at producere
unødigt materiale og på at
administrere unødigt
komplicerede
projektkonkurrencer",
siger adm.dir. Lene
Espersen, Danske
Arkitektvirksomheder.

Udviklingen af et nyt operationelt redskab til gennemførelse af
projektkonkurrencer for arkitekter og bygherrer bliver nu sat i gang. Bag
projektet står Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk
Arkitektforening med støtte fra Dreyers Fond.
Det nye operationelle redskab skal sikre, at ressourceanvendelsen ved
projektkonkurrencer minimeres, så både arkitekter og bygherrer opnår
de mest optimale resultater og undgår de store omkostninger og tab,
som i dag ofte er forbundet med deltagelse i konkurrencer.
Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening vil invitere
interessenterne  både bygherrer og rådgivere  i branchen til at udforme
og efterleve nogle klare principper for, hvordan projektkonkurrencer i
fremtiden bør udvikles og formuleres.
Baggrunden for projektet er analysen "Bedre projektkonkurrencer med
mindre ressourceanvendelse", der blandt andet viste, at
projektkonkurrencer medfører milliontab for både arkitektvirksomheder
og offentlige myndigheder.
Udgangspunktet for arbejdet med det nye operationelle redskab er
anbefalingerne fra analysen, som blandt andet var: Kort og præcist
konkurrencemateriale; brugerinvolvering og detaljering skal ske i
kontraktfasen; overensstemmelse mellem konkurrencevederlag og
ressourceforbrug; og overensstemmelse mellem bygherres ambitioner
og budget.
"Der spildes millioner af kroner på at producere unødigt materiale og på
at administrere unødigt komplicerede projektkonkurrencer, hvor det til
syvende og sidst er den gode idé, der tæller. Frem for papirspild i
konkurrencefasen kunne samfundet få forbedret indlæringen i
folkeskolen, et mindsket sygefravær i den offentlige sektor og i det hele
taget give samfundet mere tilbage på den lange bane", siger Lene
Espersen, administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder.
Redskabet forventes færdigt i efteråret 2017.

Vækstlaget i dansk arkitektur
udstilles i Dreyers Arkitektur
Galleri
Johansen Skovsted Arkitekter har for nylig åbnet årets sidste udstilling i
Dreyers Arkitektur Galleri, hvor de præsenterer et øjebliksbillede af
tegnestuens arbejder. Udstillingen kan ses frem til den 15. januar i
Dansk Arkitektur Center, og er den tredje i serien af udstillinger i Dreyers
Arkitektur Galleri. Norrøn og STED har tidligere udstillet i Dreyers
Arkitektur Galleri, der åbnede i september.
Dreyers Fond og Dansk Arkitektur Center står bag Dreyers Arkitektur
Galleri, der i efteråret og vinteren 2016 og i de kommende år viser den
næste bølge i dansk arkitektur.
Det er Dreyers Fonds ambition at skabe et udstillingsrum, hvor
nystartede arkitektvirksomheder kan vise deres arbejde for omverdenen
og derved få en stemme i debatten om ny dansk arkitektur og dens
bidrag til samfundets udvikling.
Ved åbningen af Dreyers Arkitektur Galleri i september sagde arkitekt
Mathilde Petri, bestyrelsesmedlem, Dreyers Fond, blandt andet at
Dreyers Fond ser det som en vigtig opgave at være med til at synliggøre
og profilere vækstlaget inden for dansk arkitektur.
"Det er et sitrende vækstlag som med passioneret mangfoldighed lover
godt for både fag og samfund. De viser omverdenen, hvorfor det netop

er dem, en potentiel bygherre eller samarbejdspartner skal henvende sig
til".
Dreyers Arkitektur Galleri er en del af Dreyers Fonds særlige fokus på
nystartede arkitektvirksomheder, og arkitektvirksomhederne, som
udstiller i galleriet, har alle været igennem et professionaliserende
workshopforløb for at styrke deres forretningspotentiale.
Dreyers Arkitektur Galleri er støttet af Dreyers Fond og udviklet i
samarbejde med Dansk Arkitektur Center.

Arkitekturstoffet udbygges på
Louisiana Channel
Louisiana udbygger arkitekturstoffet på sin digitale tvkanal Louisiana
Channel. Den nye satsning på mere arkitekturstof iværksættes med
støtte fra Dreyers Fond.
Planen er at producere 70 arkitekturvideoer i løbet af de næste 5 år.
Indholdet kan være portrætter af enkelte arkitekter og serier om
arkitekturens problemfelter som for eksempel byplanlægning eller
bæredygtighed.
Blandt de første videoer er en video om Bjarke Ingels, der netop nu er
ved at blive produceret. Interviewet med Bjarke Ingels handler blandt
andet om arkitekturens globale rolle, transformative kraft og hvordan det
er et argument for, at man beskæftiger sig med lokale kulturer og lærer
fra hinanden verden over.
Videoerne stilles til rådighed for alle, der ønsker at bruge dem i
forbindelse med udstillinger, digitale publikationer,
undervisningsmateriale eller anden formidling. Målet er at "højne den
faglige refleksion i arkitekturfaget, fremme erfaringsudvekslingen og
facilitere den brede offentligheds møde med arkitekturen i det nye
digitale rum".

Danmark som retsstat
Den juridiske tænketank Justitia har igen i år modtaget støtte fra Dreyers
Fond til det flerårige projekt "Danmark som Retsstat". Projektets
overordnede formål er at undersøge tilstanden af den danske retsstat
med fokus på beskyttelsen af frihedsrettigheder og retssikkerhed, og
omfatter således en række analyser, rapporter, konkrete løsningsforslag
samt aktiv deltagelse i den offentlige debat.
Om det fortsatte behov for projektet siger Jacob Mchangama, direktør,
Justitia:
"Grundlæggende frihedsrettigheder og retssikkerhed udgør fundamentet
for en demokratisk retsstat som den danske. Men over de seneste år og
ikke mindst i lyset af den forøgede terrortrussel og det stigende politiske
fokus på at bekæmpe terror og radikalisering, har vi været vidne til
vidtgående forslag, der alle filer på frihedsrettighederne og dermed
grundpillerne for det frie samfund. Men også når vi betragter udviklingen
i forhold til myndigheders muligheder for at overvåge borgere og
begrænsninger af internetfriheden, er det i de senere år gået den
forkerte vej. Behovet for at holde fokus på beskyttelsen af
grundlæggende rettigheder er derfor kun blevet større".
Projektet sætter fokus på en række centrale områder, som spiller en
afgørende rolle for en retsstat, og som med tiden er blevet udhulet.
Gennem analyser skal projektet medvirke til at sætte fokus på de
retssikkerhedsmæssige problemstillinger i offentligheden og blandt

beslutningstagere, så grundlæggende retsstatsprincipper nyder den
nødvendige respekt og fokus.
Som led i projektet gennemfører Justitia analyser blandt andet inden for
følgende områder:
Balancen mellem hensynet til frihedsrettigheder og den offentlige orden
Balancen mellem national sikkerhed og frihed
Myndigheders behov for overvågning og indsigt versus privatlivets fred
Retssikkerhedsmæssige udfordringer for erhvervsliv og borgere
Udviklingen i straffeloven
Manglende retskendelser og retssikkerhedsgarantier
Offentlige styrelser, magtfordeling og retssikkerhed
Dreyers Fond har støttet projektet "Danmark som Retsstat" siden
Justitias opstart i september 2014.

Advokater yder frivillig
rådgivning på Lesbos
Advokater har mulighed for at yde frivillig rådgivning til flygtninge og
migranter på Lesbos. To danske advokater, der begge har et grundigt
kendskab til udlændingeret, advokat Jens BruhnPetersen og advokat
Hannah Krog, har allerede været afsted og ydet frivillig rådgivning på
Lesbos i efteråret.
Udsendelsen er sket via sammenslutningen af advokatsamfund i
Europa, CCBE, der i juni åbnede op for, at advokater fra hele Europa
kunne udsendes.
Grækenland har siden 2015 været det primære ankomststed for mere
end én million flygtninge og migranter, som har søgt til Europa. I den
forbindelse har sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE,
sammen med Deutscher Anwalts Verein iværksat en koordineret indsats,
hvor advokater fra hele Europa har mulighed for at blive udsendt til
Lesbos i en periode på en til tre uger ad gangen for blandt andet at yde
juridisk rådgivning til flygtninge og migranter. Fra dansk side deltager
Advokatsamfundet og Danske Advokater i projektet, der er støttet af
Dreyers Fond.

Støtte til udbredelse af
mediation i erhvervslivet
Udbredelse af kendskabet til mediation i erhvervslivet og nye måder at
løse konflikter på i byggeriet. Det er temaerne for de to projekter, som
Mediationsinstituttet netop har modtaget støtte til fra Dreyers Fond og
Grundejernes Investeringsfond.
Dreyers Fond har støttet Mediationsinstituttets projekt, der skal forankre
mediation gennem en lang række mediationsfremmende aktiviteter i
2017. Aktiviteterne er målrettet advokatbranchen, brugerne og omfatter
også aktiviteter med politisk og reguleringsmæssigt sigte.
Grundejernes Investeringsfond har støttet en analyse, der dels skal
afdække de økonomiske konsekvenser af de konflikter, der opstår i
forbindelse med renovering og vedligehold af eksisterende byggeri  dels
afdække mulige alternativer til nuværende processer og aftalesystemer.
"GI har valgt at støtte Mediationsinstituttets projekt "Nye veje for
byggeriets konflikter", fordi vi gerne vil medvirke til at søge nye veje i
løsningen af branchens konflikter, og fordi vi ser mediation som en mulig

del af løsningen", siger Susanne Borenhoff, direktør i Grundejernes
Investeringsfond.
Dreyers Fond har støttet Mediationsinstituttets arbejde med at udbrede
kendskabet til mediation siden 2014 og har senest støttet hvidbogen
"Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv", der blev offentliggjort på
en konference på Christiansborg i maj i år.
Hvidbogen dokumenterer et samfundsmæssigt potentiale, men
afdækker samtidig en række væsentlige barrierer, som står i vejen for
udbredelsen af mediation.

Følg Dreyers Fond på LinkedIn
Dreyers Fond har netop etableret en profil på LinkedIn, hvor vi løbende
bringer nyheder om projekter, der har modtaget støtte og
ansøgningsfrister m.v. Følg Dreyers Fond på LinkedIn her

Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist om midler til projekter og studieophold er den 15.
januar 2017. Du kan søge om støtte på fondens hjemmeside
www.dreyersfond.dk, hvor du også kan læse mere om fondens arbejde.
Eventuelle spørgsål kan rettes til Patricia De Moor i Dreyers Fonds
administration på 33 25 53 11, pdm@dreyersfond.dk eller til
kommunikationsansvarlig Maria From på 22 22 34 43
presse@dreyersfond.dk
Med ønsket om en god jul og et godt nytår,
Bestyrelsen.

DREYERS FOND
Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme
advokat og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.
Prioriterede områder er brancheudvikling,
videreuddannelse og formidling.
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