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Hvad var det bedste, der skete i jeres brancheklub i 2022? 

Vi har lagt Corona-årene bag os, og vi fik hele 29 fysiske arrangementer i kalenderen. Vores mål som 

brancheklub er at være relevante og hele tiden være åbne for nye ting – nye fagligheder og nye formater. 

Derfor har vi valgt at bruge en del penge på de mere kostbare faglige kurser i 2022 – bl.a. UI- og UX-

prototyper med Adobe XD, Figma for begyndere samt AfterEffects kursus. Hvor vi til alle fik rigtig god 

respons fra medlemmerne.  

  

Hvad kunne I godt have været foruden? 

Vi oplever desværre flere frameldinger til vores arrangementer. Flere gange er lange ventelisterne blevet til 

deltagerlister. Vi kender det nok allesammen. Alle virker til at have fået mere travlt, og der er kommet en 

del flere tilbud fra andre udbydere i kalenderen. Så man tilmelder sig måske arrangementerne med et 

ønske/håb om at komme. Men melder så fra. Det er ikke optimalt. Men budskabet er, at selvom du ikke i 

første omgang får en plads, så er der en stor chance for, at du kan få tilbuddet senere. Desværre så bare 

med meget kort varsel.  

  

Hvad er den vigtigste læring, I tager med fra 2022? 

Til vores årsmøde i april var teamet ”Fremtidens designer”, og i 2023 bliver det ret sandsynligt ”Fremtidens 

AI-designer”. For vi oplever netop nu en stor uro i vores branche – på højde med overgangen fra de trykte 

mediers monopol på nyheder. AI-programmer, som DALL-E og Midjourney har udsigt til at overtage 

produktionen af billeder, og vi som brancheklub skal være med til at ruste vores medlemmer. Nok ikke til at 

bekæmpe (da det allerede er en ulige kamp), men i stedet oplyse og uddanne, så vi kan være med til at 

styre udviklingen af designerens rolle i en verden, hvor billeder ikke længere tager timer og dage, men 

sekunder og minutter at lave. Så husk at tilmelde dig. Årsmødet er 19. april. 


