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Det smukke Festauditorium,  i den tidligere Landbohøjskole, 
dannede ramme for Byens Netværks generalforsamling 
anno 2016. I de ophøjede omgivelser klarerede vi de 
formelle paragraffer: Vi gennemgik året 2015 for Byens 
Netværk, vi vedtog regnskab og valgte nye medlemmer til 
bestyrelsen. 

Efter vi havde fejret Byens Netværk med dejlig kage og 
netværks-summen - gik turen til det nye Copenhagen Plant 
Science Centre. SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet ved Københavns Universitet - udvider og 
opgraderer med nye lokaler til undervisning og forskning 
inden for avanceret plantevidenskab.

Sagsarkitekterne Lundgaard & Tranberg  har været 
inspireret af organiske celleformer, som danner projektets 
gennemgående designtema. Et tema, som kan spores både i 
gulvets små detaljer samt i de store dimensioner som de 
organisk formede loftsvinduer.   

Byens Netværk fejrede smukke lofter, planteforskning – og 
et godt år i 2015. 





Ved generalforsamlingen samlede vi op 
på alle arrangementer i 2015 med 
temaet Mangfoldighed og vender nu 
blikket mod 2016-17 med temaet 
Grænseflader – vi arbejder fortsat på at 
servicere vores medlemmer på bedste vis 
og skruer fremover op for antallet af 
arrangementer. 

Henriette Cajar, aflagde Formandens 
beretning for året det er gået

Lone Zeeberg, Planchef SCIENCE Plan & Projekt, 
fortalte om de nye campusplaner



Festauditoriets smukke lofter. 



Der var naturligvis 
Byens Netværk-kage 
i pausen, som 
summede af grin og 
gode historier. 



Professor Poul Erik Jensen 
genopfriskede vores støvede 
gymnasie-viden om 
fotosyntesen. 



Efter generalforsamlingen bevægede vi os i samlet flok 
gennem Landbohøjskolens smukke have til det nye 
Copenhagen Plant Science Centre. Det er et organisk byggeri 
inspireret af cellens egenskaber tegnet af Lundgaard og 
Tranberg. 



Overalt snor formerne sig og skaber 
levende rum at være og færdes i .



Vi nærstuderede 
de fine detaljer i 
designet. 







Vi gik på opdagelse i et af de 
eksklusive laboratorier.  

Den langsigtede strategi er at 
skabe et attraktivt forsknings-
center, som  vil tiltrække 
internationale talenter – både 
forskere og studerende. 



Tak for i dag. 


