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Se mere på
 danskbetonfor- 

ening.dk

Velkommen

Dansk Betonforening
Dansk Betonforening er et socialt og fagligt netværk, hvor alle, der har
interesse for beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

Netværket har en bestyrelse, med en bred repræsentation fra hele branchen.
Bestyrelsen sætter retningen for netværkets arbejde og udbud af aktiviteter
og materialer. Dansk Betonforening arbejder for at øge og sprede kendskabet
til nyeste viden om betons egenskaber, fremstilling og anvendelse.
Vores netværksmedlemmer og firmamedlemmer kommer fra alle afkroge af
branchen. Derfor arrangerer vi et stort antal fagtekniske møder både i Køben-
havn og rundt om i landet, samt de årlige konferencer Dansk Betondag,
Betonreparationsdagen, og med større mellemrum også internationale kon-
gresser.

Vores medlemmer tæller repræsentanter fra både myndigheder, byggeindu- 
strien og forskningsorienterede institutioner, samt entreprenører, arkitekter,
rådgivere, undervisere og studerende.

Styrk dit netværk og del din viden inden for beton ved at blive medlem af
Dansk Betonforening.

Tilmelding til hhk@ida.dk

mailto:sky%40ida.dk?subject=Tilmelding%20til%20IDA%20Proces
https://www.danskbetonforening.dk/
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Vi tilbyder

Arrangementer
Arrangementer i form af kurser, foredrag, workshops, seminar-
er, konferencer og byggepladsbesøg, der tilgodeser behov for
inspiration, netværk, viden og erfaringsudveksling.

Netværk
Ved at deltage i arrangementerne får du udbygget dit netværk,
mulighed for at møde kollegaer fra andre virksomheder og ny
inspiration indenfor betonbranchen.

Viden
Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Samtidig går
den teknologiske udvikling på betonområdet hurtigt, så der
hele tiden flyttes grænser for hvor bæredygtigt, højt, langt,
komplekst og smukt, der kan bygges med beton. Den udvikling 
og viden bliver du på fyldestgørende vis opdateret omkring via et 
medlemskab, som giver baggrund for din udvikling og karriere.

Erfaringsudveksling og innovation
Ved alle arrangementer er der mulighed for erfaringsudvek-
sling med ligestillede kollegaer fra andre interessenter i
betonbranchen.

Nyhedsbrev
Du modtager et månedligt nyhedsbrev med oversigt over
kommende arrangementer, konferencer og webinarer.
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Eksempler på arrangementer
• Konferencen Betonreparationsdagen
• Byggepladsbesøg
• Konferencen Dansk Betondag
• De nye danske betonregler efter Dansk Standard
• Betonkonstruktioner
• Webinarer Betonhåndbogen
• Bæredygtig beton
• Imprægnering af beton

Vil du høre mere, eller har du en idé til et arrangement, så kontakt
netværkskoordinator Hanne Høy Kejser hhk@ida.dk

Se en opdateret liste med arrangementer på ida.dk/dansk-betonforening

Betonhåndbogen - En digital håndbog
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at
anvende. Betonhåndbogen fungerer både som lærebog for primært
ingeniør bachelor-studerende og som opslagsbog for færdiguddannede.
Alle opslag er opbygget med en lettilgængelig indledning, hvorefter der
gås i dybden.

-
5

Se mere på
betonhaand- 

bogen.dk

https://ida.dk/soeg#?cludoquery=*&cludoCategory=Arrangementer%20og%20kurser&cludoOrganizer=Dansk%20Betonforening&cludoStatus=Afholdes,Venteliste&cludopage=1&cludoinputtype=standard
https://betonhaandbogen.dk/
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Bliv medlem

Dansk Betonforening er for...
Ingeniører, ingeniørstuderende, arkitekter, bygningskonstruktører og andre 
der er interesserede i beton og byggeri, kan blive medlem af Dansk Beton-
forening. Som medlem får du
• Tilbud om arrangementer
• Netværk, viden, erfaringsudveksling og innovation
• Nyhedsbrev

Virksomhedsmedlemmer får
• Mulighed for at præsentere produkter/ydelser for andre virksomheder

i betonbranchen som udstillere på de 2 årlige danske konferencer
• Medlemsrabat ved betalingsarrangementer
• Logo på danskbetonforening.dk

Magasinet Beton
Dansk Betonforening er medudgiver af Magasinet Beton, som spænder over 
alt fra tekniske temaer og normarbejde til uddannelsesstrategi og 
byggematerialets fremtidsperspektiver. 
Magasinet Beton stopper i 2022 med at udkomme som trykt magasin. Du kan 
læse Magasinet Beton her: https://www.danskbeton.dk/magasinet-beton/

Årskontingent
IDA-medlem (medlemskab) Gratis
Gæstemedlem (ikke IDA-medlem) 500 kr.
Gæstemedlem (studerende) 100 kr.
Firmamedlem (virksomheder med færre end 50 ansatte,
universiteter og tekniske skoler) 2.000 kr.
Firmamedlemskab (mere end 50 ansatte) 5.000 kr.

https://www.danskbeton.dk/magasinet-beton/
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Se mere på
ida.dk/dansk- 
betonforening7

http://ida.dk/proces 
http://ida.dk/proces 
http://ida.dk/proces 
https://ida.dk/viden-og-netvaerk/netvaerk-oversigt/byggeri-og-anlaeg/dansk-betonforening
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