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Siden sidst: 
 
Hjertelig velkommen til: 

 
- Lynge Kjeldsen, udviklingskonsulent ved Tress 
- Mette Iversen, kandidat i Human Ernæring fra Tulip 
- Josefine, etnograf og researcher Copenhagen Living Lab 
- Jess Bak fra BC Catering i Aalborg 
- Danish Crown 
- Emma 
 
Lynge og Mette deltager i vores møder fremover. Det bliver rigtig spændende 
at have jer med. Lynge indgår i et tæt samarbejde med Lotte vedr. udvikling 
af motionselementer. Mette indgår i et tæt samarbejde med Tina og Rikke 
omkring udvikling af kostdelen. Hele projektet bliver bakket op af Danish 
Crown. 
Jess Bak er både indkøber og salgschef ved BC Catering i Svenstrup. BC 
Catering er et af Danmarks ældste cateringfirmaer, der leverer primært 
fødevarer til restauranter, hoteller etc. Jess deltager i udviklingsgruppen til 
fællesmøderne. 
Josefine er etnograf og ansat ved Copenhagen Living Lab. Hun kommer til at 
forestå de etnografiske studier her i efteråret. Josefine er med i alle faserne i 
projektet. 
Velkommen til Emma….vores allermindste medlem. Rikkes mave er svundet 
ind igen, og dejlige Emma er kommet til verden. Kæmpe stort tillykke til Rikke. 
Vi glæder os til at se jer begge. 
 
Logo til sund vej: 

 

Susanne, vores kreative ildsjæl, har lavet logo til vores projekt. Det grønne 
signalerer det sunde, SundVej er lavet som vejskilt, og i lastbildækket er 
afmærket vores spor: Motion, kost og en oplevelse integreret. 
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Tidsplan: 

Vi har ventet på en melding vedr. chaufførerne for at få den endelig tidsplan på 
plads. Hvis I vil sørge for at sætte det i kalenderne med det samme. Vi kan 
ikke undvære nogen af jer ☺ 
 

Mødeplan, del I 
Tidspunkt Beskrivelse 

28. august 2008  

kl. 10-20 

1. Kick off/Fællesmøde 

           Afholdes i Filmbyen, Øster Messegade 5, 2650 Hvidovre 

� Velkomst og præsentation af projektet  

� Præsentation af deltagerne 

� Dagen afsluttes med en fælles middag. 

� Detaljeret program følger i næste uge 

2. oktober 2008  

kl. 09.30 – 13.00 

2. Fællesmøde, detaljer vedr. etnografiske studier 

     Afholdes hos TSU, Centerbakken 3, DTC, 7100 Vejle 

� Mødet giver detaljeret information om, hvordan og hvor 
studierne/undersøgelserne foregår. Samtlige chauffører, der 
skal være med i undersøgelsen deltager sammen med resten af 
projektdeltagerne.  

20. – 21. januar 2009 3. Fællesmøde/Idéværksted 

     Nærmere information om tid, sted og program følger. 

� Idéværksted og –generering. ”Dramatisk Innovationsforløb” 
gennemføres. 

13. – 15. maj 2009 4. Fællesmøde/konceptudvikling 

      Afholdes i Filmbyen, Øster Messegade 5, 2650 Hvidovre 

� Konkretisering af idéer. Koblinger af elementer etc. 

Efter denne fase, skal koncepterne testes. 
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Mødeplan, del II 
 

26. juni 2009 6. Fællesmøde/konceptvalidering 

� Resultater fra tests evalueres, løsningsvisioner, idéer og 
koncepter møder interessenters og markedets kritik. 

19. august 2009 7. Styregruppemøde/vurdering af det videre forløb 

� Skal den opbyggede viden konkretiseres til en handlingsplan, 
skal projektet droppes, eller hvordan skal der handles? 

29. oktober 2009 8. Fællesmøde/evaluering 

� De fastsatte mål evalueres. Resultat, proces, indhold og form. 

 

26. november 2009 9. Fællesmøde/offentlig konference, videreformidling af resultater 

I samarbejde med NFBI 

� Projektets resultater offentliggøres. Der kommer indslag fra de 
deltagende projektdeltagere. 

 

 
Analysearbejdet påbegyndes i september/oktober. Der vil blive højest sandsynligt skulle 
indhentes oplysninger fra jer til brug for analysearbejdet. 
 

Praktiske oplysninger 
 
 
I løbet af kort tid, får alle projektdeltagere login til et fælles net med den samlede 
projektplan, kontaktliste etc.  
Udover ovennævnte møder, er der interne møder blandt de forskellige spor. Det 
anbefales at få Skype installeret. Telefonmøder kan afholdes kvit og frit, for samtaler 
mellem Skypebrugere er gratis. Se mere på: www.skype.com  
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Fællesmøder 
 
Når intet andet er angivet, varer de fleste fællesmøder hele dagen. Tidspunkt og 
adresse bliver meldt ud til alle deltagere i god tid.  
 

Overnatning etc.  
 
Vi oplysninger om overnatningsmuligheder til møder af længere varighed. 
 
 

Vel mødt til vores første fællesmøde den 28. august. 
 
Mange hilsner Malene 
 
 
 
 
 
Kontakt 
 
PrimusMotor 
Malene Stub Selmer 
Fugldalen 22 
DK-8680 Ry 
Mobile: +45 40751374  
Skype: malene.stub.selmer 
www.primus-motor.com 
 

 


