
Velkommen til Byens Netværks Nytårskur 2016 

Huse gør noget ved folk og kan blive et pejlemærke for begivenheder vi 

husker. Langelinie er sådan et pejlemærke i Byens Netværks historie. 

I 2003 blev der således holdt et visionsseminar her på Langelinie 

Pavillonen for at finde ud af, om Byens Netværk skulle nedlægges eller 

boostes. 

Der blev talt om eksistensberettigelse af foreningen, medlemsudmeldelse 

og at foreningen måske var præget af lidt manglende selvværd, men 

enige om, at der var stort potentiale i netværket. 

Selvværdet er der ikke noget i vejen med, og slet ikke en aften som i aften 

hvor vi fylder Langelinie Pavillonen med alle jer skønne, festklædte 

mennesker. Vi er ganske enkelt Byens Bedste Netværk!  

En af de tilbagevendende aktiviteter i Byens Netværk er den årlige 

nytårskur. Den første blev holdt i 2005, og vi knap 30 personer. Det blev 

holdt i Nikolaj Kirke med et juridisk indlæg af en af vores advokater. Vi 

klædte os fint på og gik ud at spise spontant bagefter. Nogle af jer her i 

dag, var også med dengang. Siden er vi blevet flere og vi bliver nødt til at 

være lidt mere strukturerede omkring arrangementet. I år er det her på 

Langelinie Pavillonen, som har fået nyt liv af de driftige folk fra 

Madkastellet og det tidligere Luftkastellet. Vi vil senere på året lave et 

fagligt besøg herude med fokus på arkitekturen og historien. 

 

2015 har været et vildt år på mange måder. Her hos os har jeg fået 

selskab af to nye kolleger; nemlig Lisbet og Louise. Hvis I har ideer til nye 

aktiviteter så er I velkomne til at tage fat i os i løbet af aftenen.  



2016 kommer til at byde på et væld af arrangementer. Der bliver noget 

for enhver smag. Der er to arrangementer jeg særligt vil fremhæve her i 

aften: 

1. Vores ”Byens Netværksdag”, som er afslutningen på temaet 

”Mangfoldighed”.  

Måske nogle af jer husker konferencen om Transformation ude i 

Dansekapellet? Det blev en kæmpe succes, og vi havde en lang venteliste, 

da vi kun kunne være 150 deltagere dengang.  

Det skal ikke ske denne gang – altså det med ventelisten -  og vi har lejet 

hele Street Food på Papirøen. 

Det er samtidig et netværksarrangement som vi har haft et ønske om at 

lave i rigtigt mange år. Nemlig et arrangement med fokus på netværk og 

relationer. Hvem er vi alle sammen her i Byens Netværk? Hvad er det for 

udfordringer vi sidder med til daglig og meget mere. Vi har bl.a. hyret 

Mads Steffensen fra Mads og Monopolet og ja så får vi også hjælp fra 

Christian Stadil, forfatter og netværksguru. Christian er også med her i 

aften. 

Men vi har brug for jeres hjælp. Vi har høje ambitioner om at få så mange 

repræsentanter vores medlemmer som overhovedet muligt. 

Vi har lagt arrangementet online og vi venter kun på jeres tilmeldinger. Så 

vil I ikke love mig at være vores ambassadører ude i jeres virksomheder, 

så vil vi være jer evigt taknemmelige.  

2. Studieturen går til Tokyo, den 1. oktober 

 

Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde velkommen til vores nytårskur 

2016 her på Langelinie Pavillonen.  

Rigtig god fornøjelse  


