
 

Konkurrenceafdelingen 

25. februar 2016 

 

 

 

 

Degnejorden,  
Åben projektkonkurrence 

 

Mødeplan for bedømmelsen 
Møderne foreslås afholdt på Lejre Rådhus 

 

Konkurrencen udskrevet onsdag 1. juni 2016 

Indlevering af forslag, senest         onsdag 14. september 2016 

 

Udpakning og registrering af forslag onsdag 21. september 2016 

 

Dommere og rådgivere får tilsendt forslagene 

 

Indledende møde for fagdommere og AA      mandag 26. september 2016 

 kl. 10.00 – 16.00  

Formål: At forberede 1. bedømmelsesmøde. 

Fagdommerne gennemgår samtlige forslag og sorterer forslagene i ’røde’ og ’grønne’ 

kategorier. De grønne forslag præsenteres for dommerkomiteens øvrige medlemmer på 

det første bedømmelsesmøde. 

 

Møde 1 med deltagelse af alle dommere og rådgivere  torsdag 29. september 2016 

Gennemgang og fællesdrøftelse af de ’grønne’ forslag                          kl. 09.00-15.00 

ved AAs fagdommere. 

Konklusion. 

 

Møde 2 med deltagelse af alle dommere og rådgivere       tirsdag 4. oktober 2016 

Fællesdrøftelse af udvalgte forslag med henblik på en  kl. 12.00-16.30 

yderligere indskrænkning af feltet. Skal nogle af de 

’røde’ forslag med i bedømmelsen? 

Konklusion. 

 

Evt. dyberegående granskning af udvalgte forslag 

 

Møde 3 med deltagelse af alle dommere og rådgivere mandag 10. oktober 2016 

Fællesdrøftelse af finaleforslag med henblik på at kunne kl. 10.00-13.00 

udpege vinderen og øvrige præmierede forslag. 
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Reservemøde med deltagelse af alle dommere torsdag 13. oktober 2016 

og rådgivere. Kun aktuelt, hvis der ikke kl. 15.00-16.30 

er opnået enighed på møde 3. 

 

Fagdommerne og AA udarbejder udkast til dommerbetænkning, 

der mailes til alle dommere og rådgivere 

 

Møde 4 med deltagelse af alle dommere og rådgivere torsdag 27. oktober  2016 

Betænkningsmøde. Betænkningsudkastet gennemgås,  kl. 15.00-16.30 

evt. tilrettes og underskrives. Navnekuverterne åbnes. 

 

Dommerbetænkning layoutes med illustrationer og trykkes 

 

 

OFFENTLIGGØRELSE tirsdag 22. november 2016 

 kl. 13.00-15.00 

Offentliggørelsen foreslås at finde sted på Lejre Rådhus. Offentliggørelsen former sig 

som en festlig begivenhed med taler af repræsentanter fra Lejre Kommune samt en kort 

faglig gennemgang af forslagene ved fagdommerne. Vinderen får desuden lejlighed til at 

sige et par ord. Der serveres en lettere forfriskning.  
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