
Velkommen til Byens Netværks Nytårskur 2017 

Jeg plejer at sige, at huse gør noget ved folk. Men husene gør jo ikke 

noget uden de mennesker, der er i husene. Ligesom jeres firma jo er en 

samling mennesker forenet om fælles idé eller projekt.  

I Byens Netværk er vi også fælles om en god ide – og i aften danner The 

Lab – det tidligere Lauritz Knudsens Mekaniske Etablissement” (I ved dem 

med det gode kontakter) smukt rammerne for årets nytårskur. 

Vi håber, at I også i aften vil danne nye og gode kontakter.  

Selv er vi meget gode til at holde på de gode kontakter, og vi er glade for 

at holde arrangementet hos The Lab Kitchen, hvor Nanna Jardorf er in 

charge. Nanna startede for mange år siden i Byens Netværk. 

Næste år bliver vi nødt til at finde et større sted, da vi har fuldt hus i dag. 

 

2016 har været et vildt år på godt og ondt og mange skriver, at det bliver 

godt at komme ud af det. Verden er i hvert tilfælde under forandring, og 

der er mange udfordringer. 

På mikroplan i Byens Netværk har det været et godt og travlt år. Vi har 

været på Folkemøde på Bornholm, vi har været på den vildeste tur til 

Tokyo med 45 deltagere, vi har været på Mipim i Cannes, afholdt knap 50 

arrangementer, debatsaloner, netværksgrupper osv. osv. Og så var det 

året, hvor vi gik til filmen. Vi har haft fotograf Mikkel Møller Jørgensen 

med på et udvalg af vores arrangementer, og I kan se resultatet på vores 

hjemmeside. Der er rigtigt mange medvirkende – måske I selv er med? 

Mikkel er i øvrigt selv med i aften. 

 



2017 kommer til at byde på et væld af arrangementer – 2017 

arrangementer! Nogle af dem er så populære, at de bliver revet ned af 

hylderne og får lange ventelister. 

Der er tre aktiviteter i 2017 jeg særligt vil fremhæve her i aften: 

1. Konference ”Grænseflader”, som er afslutningen på temaet af 

samme navn. Måske nogle af jer husker konferencen på Papirøen? 

Næste gang bliver det på Reshaleøen. 

 

2. Studieturen går til september til Helsinki.  

Helsinki fejrer næste år 100 års jubilæum for selvstændighed fra 

Rusland. Der er nogle grænseflader, der er til at tage at føle på og 

meget andet. Vi lover at turen ikke bliver helt så hektisk som Tokyo. 

Tilmelding klar i nær fremtid. 

 

3. To nye netværksgrupper (Byens Strateger III og Byens Talenter II). 

Hvis I har et talent i jeres virksomhed – og det ved jeg I har – så stik 

os et visitkort, så tager vi fat i jer i nær fremtid. 

 

og ja så pønser vi på at lave en dagstur til Elbphilharmonien i Hamborg. 

Så når nogen engang imellem spørger, hvad vi ellers laver, så kan jeg sige, 

at vi bruger al vores tid på jer. 

 

Tak til alle jer der er kommet i dag. Jeg er sikker på, at vi får en festlig 

aften.  

 

Velkommen og rigtigt godt nytår!  


