FORENINGSNYT

DANSKE RISIKORÅDGIVERES
TEMADAG 2013
Danske Risikorådgiveres årlige temadag var denne gang henlagt til Aarhus. Arrangementet
fandt sted den 31. oktober, og de 70 deltagere fik en spændende dag med inspirerende
faglige indlæg og med mulighed for at opbygge og vedligeholde sociale relationer
medlemmerne imellem og med foreningens samarbejspartnere.

Af Finn Kjærulf Vangsted
Risikokoordinator i
Frederikshavn Kommune og
bestyrelsesmedlem i Danske
Risikorådgivere

Vi mødtes kl. 11.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, hvor formand Steen
Nedergaard Jensen bød de fremmødte velkommen.
Leder af boligsocial udvikling i Aarhus Kommune, Jesper Jørgensen, orienterede om
kommunens tilgang til kriminalitetsforebyggelse i de udsatte boligområder. Indlægget omfattede såvel den fysisk kriminalpræventive indsats som den sociale indsats.
Herefter var der frokost-buffet i hotellets spiseområde.
Efter frokost fremkom Børge Juhl fra Beredskabet i Aarhus med et indlæg om
Beredskabets håndtering af brande samt olie- og kemikalieudslip fra ”farlige”
virksomheder på Aarhus Havn. Børge Juhl oplyste endvidere om sikkerhedsforanstaltninger på havneområdet til imødegåelse af fremtidige episoder og til
beskyttelse af de nærliggende boligområder.
Den samlede flok gik herefter til det nærliggende Aarhus Rådhus, hvor arrangementsleder Steffen Poulsen orienterede om baggrund og ”skærmysler” i forbindelse
med opførelsen af Aarhus Rådhus og gav os en rundvisning i det flotte stilrene hus,
der er tegnet af den berømte arkitekt og designer Arne Jacobsen. Rundvisningen
omfattede tillige en tur op i tårnet, hvor vi nød den fantastiske udsigt over byen og
omegnen.
Deltagerne blev herefter i bus transporteret til Willis domicil i udkanten af Aarhus,
hvor direktør Svend Larsen og afdelingsleder i offentlig afdeling i København, Christian Bendtsen - efter servering af kaffe - orienterede om forsikringsmarkedet ”her
og nu”. Senere gav sikringsrådgiver Simon Sølvsten et bud på opbygning af
systematisk risikostyring og fremkom med sin vurdering af fremtidens fokusområder for sikrings- og skadeforebyggelsestiltag.
Herefter var bussen klar til at transportere os tilbage til
Aarhus midtby.
Arrangementets sociale del foregik på Cafe Hack, hvor vi
mødtes kl. 18.30 til velkomstdrink og introduktion af menu
og program for aftenarrangementet. Vi fik af det venlige personale serveret en lækker menu med diverse drikkevarer, og
der var optræden af CAFE-Hack vært Søren Dahl, der fortalte
anekdoter fra de berømte radioprogrammer med diverse
”kendisser”, der hver søndag formiddag udsendes på DR P4.
Søren Dahl

Cafe Hack er en del af Aarhus Teater, og i løbet af aftenen var der endvidere optræden af 5 elever fra teaterskolen, der hver især leverede rigtige flotte musikalske
indslag.
Det vellykkede arrangement sluttede ved midnatstid.
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