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GODAFTEN 
 
 
2015 var et specielt år for Byens Netværk 
 
Vi fejrede 20 års jubilæum og foreningen fik sin selvstændighed,  
med egne ansatte, nye lokaler og alt det der hører med. 
 
Men det var ikke det eneste specielle ved 2015. 
 
Erik Jæger, foreningens formand gennem mange år, valgte at give 
bolden videre til nye kræfter, en formandspost som jeg på vores 
stiftende generalforsamling, i maj måned, blev tilbudt 
- en post jeg med glæde sagde ja til  
- en post jeg med stolthed praler af, så snart jeg får mulighed for det  
 
FORDI:  
Byens Netværk er 
- medlemmernes forening 
- en forening båret og drevet af medlemmernes store engagement  
 
FORDI: 
Byens Netværk har 
- et stort og meget aktivt arrangementsudvalg 
- en meget engageret bestyrelse 
- et utrolig professionelt sekretariat 
- og de bedste medlemmer 
 
FORDI: 
Byens Netværk er alle JER 
 
2015 har været et travlt og spændende år.  
Vi har haft, næsten 50 arrangementer under årets tema: 
Mangfoldighed 
 
Mangfoldighed har igen vist sig at indeholde mange forskellige sider 
og aspekter i alle de arrangementer der har været afholdt i 2015  
– et lille udpluk kan være: 
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- ØsterGRO - Danmarks første tagfarm i klimakvarteret Skt. Kjelds 
- Cykeltur med Realdania, GivRum og amerikaneren Jason Roberts 

fra bevægelsen Better Block 
- Korsbæk og Kaperstaldene i Dyrehaven 
- Byggepladsbesøg på Musicon - Danmarks Rockmuseum  
- Filmaften: kultklassikeren "Metropolis" 
- Byens Netværksbar og julenetværksbar 

 
- Så er der Netværksgrupperne:  

de er populære og der er kommet flere til i 2015 
 

- Netværkstur til Viborg 
- Studietur til Istanbul 

 
- Og vores NYE TILTAG iværksat i 2015: Byens Saloner 

Første debataften i Byens Saloner blev afholdt på Republikkens 
café på Vesterbrogade: 
Overskriften for den debataften var følgende: 
”De gode tider for byggebranchen ser ud til at være vendt tilbage, 
og der er plads til både begejstring, rugbrødsarbejde og store 
visioner, når København de kommende år skal bygge mere end 
45.000 nye boliger svarende til størrelsen på en gennemsnitlig 
dansk provinsby. Men er der højt nok til loftet, når vi bygger? 
Hvordan sikrer vi kvaliteten? Og hvordan bevarer København sin 
status som én af verdens mest attraktive, mest ’livable’ cities? 
 

Som afslutning på vores tema gennem to år – Mangfoldighed -
afholder vi d. 2. marts: 
Byens Netværksdag 2016 - på PapirØen 
Som Henriette tidligere nævnte, så håber vi, at rigtig mange af jer har 
lyst til at deltage og også vil reklamere for denne store netværksdag i 
jeres organisationer – så vi alle kan netværke endnu mere. 
 
Netop dette er Byens Netværks store styrke. 
At vi på tværs af fag og kompetencer og mangfoldighed, igennem 
netværk, kan diskutere og udfordre hinanden, så vi sætter god 
kvalitet og godt samarbejde på dagsordenen - igen og igen. 
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Derfor var valget at de kommende to års tema heller ikke svært.  
 
Årstemaet for 2016 og 2017 er Grænseflader 
 
En grænseflade er den grænse, der skabes når to forskellige faser 
mødes.  
 
- På landkortet findes grænser mellem forskellige lande, mellem den 

tætbefolkede by og den omkringliggende natur, mellem vandet og 
landet. 

- På tegningen er grænsen en streg på papiret mellem byggeriets 
forskellige elementer, mellem landskab og bygning, mellem ude og 
inde.  

- Man kan sprænge grænser og flytte grænser.  
 
Er der grænse for hvad vi kan lave arrangementer om i Byens 
Netværk? Er der grænser for netværk? Eller er det kun fantasien der 
sætter grænser? 
 
Teamet grænseflade kan dække over rigtig mange emner, og vil 
blive uddybet i forskellige arrangementer de kommende to år. 
 
Og vi starter lige her.  
På denne aften - med vores årlige nytårskur i disse smukke 
omgivelser. I denne historiske og ikoniske Langelinie Pavillon. 
En bygning fyldt med grænseflader, arkitektonisk og historisk  
– vi alle har sikkert et minde fra denne fantastiske bygning, der nu er 
bragt tilbage til sin tidligere storhedspragt. 
 
 

RIGTIG GOD FEST TIL JER ALLE  

SKÅL 

OG RIGTIG GODT NYTÅR! 

 
d. 08.01.16 - Henriette Dybdal Cajar 


