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Velkommen til Byens Netværks nytårskur 2020.  

 

Forandringer 

Undervejs i planlægningen af årets nytårskur blev ”forandringer” ved med at dukke op. 

Vi er gået ind i et nyt årti, og der er meget, der forandrer sig hele tiden. 

Vi glæder os altid meget til at holde denne nytårskur, og vi glæder os til at finde det unikke sted til 

jer. Sidste år var vi et lidt mere råt sted – nemlig Pladeværkstedet på Refshaleøen. I år er vi i disse 

smukke sale i brygger Jacobsens private Glyptotek på Carlsberg, hvor man mærker historiens 

vingesus.  

Nytårskur har vi holdt siden 2005. Nogen af jer har været med siden dengang – nogen af jer er 

med første gang. Vi er ca. 150 personer i aften. 

Personligt har jeg glædet mig til at byde velkommen her. Jeg har især glædet mig til at stå her på 

trappen, hvor brygger Jacobsen kunne kigge ud inde fra sin tilstødende villa bag mig for at se, om 

folk var kommet.  

Sidste år sagde jeg, at udviklingen var på vej til Refshaleøen. Her på Carlsberg er udviklingen ikke 

bare på vej, den er i fuld sving. Hvis brygger Jacobsen kunne se ud på sit Carlsberg, så ville han 

glæde sig over den fantastiske udvikling – i hvert fald meget af den.  

 

2020 kommer til at byde på et væld af arrangementer og nyheder 

Vi er jo forankret i København, og det er herfra vores verden går, men vi har stadig ”verden som 

mål”, og i årets løb har vi ikke blot lært at stave Aarhus med to a’er, Aarhus havde også en 

fremtrædende rolle på årets julekort. Med andre ord vi har gjort alvor af en gammel drøm – og 

ønske fra vores medlemmer – om at have aktiviteter i Aarhus. Det er blevet til foreløbig en 

netværksgruppe og et par arrangementer.  

Næste år planlægger vi endnu en netværksgruppe og dobbelt op på arrangementer og en aktiv 

rolle på Building Green. Vi er blevet taget rigtigt godt imod, og snart har Aarhus også ”that orange 

feeling”. 

Men, men men – det skal jo ikke gå ud over København, Cannes eller Bornholm. 



Vi tager igen i år til Folkemødet på Bornholm, og I godt regne med at finde os på den store 

skulpturelle trappe og scene v. BL’s Dome, hvor vi sammen med BL – Danmarks Almene Boliger og 

Danske Arkitektvirksomheder vender dilemmaer med Mads Steffensen og et byggefagligt panel. 

Mipim i Cannes – 18 år på Mipim – det har fyldt en del i årets løb, men den historie bliver vist for 

lang i en velkomsttale. I kan til gengæld tune ind på vores nytårspodcast og høre en del af 

historien der – og selvfølgelig en masse andet aktuelt fra året i branchen. Vores nye 

podcastjournalist er med os i aften for åben mikrofon. Han hedder Lasse Soll Sunde og vil i løbet af 

aftenen trække et par af jer til side og høre, hvad I ser som vigtige tendenser og udfordringer i 

branchen i de kommende år.  

Studietur – vi har været i Sydafrika, Nordafrika og på Fyn – gad vide hvor vi skal hen næste gang? 

 

På holdets vegne, 

- Skål og rigtig godt nytår!  

 

 


