Årsberetning Byens Netværk 2014
2014 var endnu et hektisk og succesfyldt år i Byens Netværk.
En tidskrævende proces med at skabe rammerne for en selvstændig forening har fyldt
meget i bestyrelsens arbejde i år, og det var med stolthed, at vi pr. 1.1.2015 kunne
annoncere, at vi nu var en selvstændig forening med egne ansatte.
Byens Netværk har siden starten i 1995 kørt administrationen hos eksterne, de seneste 8
år hos DAC. Ganske vist under klart definerede former og samarbejdet har fungeret fint,
men vores ønske om uafhængighed er væsentlig, og beslutningen ved seneste
generalforsamling om egne ansatte er nu ført i mål.
Vi har i tyve år levet uden støtte fra det offentlige og fra fonde, og vil også i hverdagen
være ”os selv”.
Ansættelsen af sekretariatsmedarbejdere med de glæder og ikke mindst de forpligtigelser
dette indebærer, er sket i et fint samspil med DAC. Vi bliver således boende på den fælles
adresse i Strandgade og udnytter den gensidige synergieffekt. Vores medlemmer vil
næppe mærke nogen forandring i hverdagen.
Byens Netværk har det solide økonomiske fundament, der er nødvendigt for at drive
foreningen med egne ansatte.
Pr. 1.1.2015 er egenkapitalen således på 1.091.000 kr.
Vi har i 2014 omsat for 1.949.000 kr. og leveret et overskud på 162.000 kr. Et overskud
væsentligt over budgettet, men overskuddet skal dog sættes i den rette kontekst , idet
flere udgifter i forbindelse med det at gå selvstændig regnskabsteknisk først vil indgå i
2015.
Det er ikke hensigten at drive foreningen med overskud og dermed akkumulere en stor
egenkapital. Omsætningen skal komme medlemmerne til gode i form af flere tilbud og
bedre service.
Der budgetteres ligeledes ingen kontingentforhøjelse for det kommende år.
Vi er nu det højeste antal medlemsvirksomheder i Byens Netværks historie: Ca. 300,
og det stiller store krav til sekretariatet og til det store frivillige arbejde, som bestyrelsen,
arrangementsudvalget og medlemmerne lægger for dagen.
Vi har i 2014 arbejdet med at udvikle en ny webplatform, som vil blive launchet i
indeværende måned. En ny, spændende og aktiv hjemmesiden vil se dagens lys.
Vores varemærke, de hurtige arrangementer, som styres fra ide til udførelse, har i 2014
været større i antal end nogensinde og med massiv tilslutning.

Der er blevet afholdt mere end 40 spændende og forskelligartede arrangementer under
vores årstema Mangfoldighed.
At nævne alle vil være alt for omfattende, og jeg vil nøjes henvise til reportagerne på vores
hjemmeside.
Årets arrangementer har været mangeartede (mangfoldige!) og mange har været
karakteriseret ved at være udsolgte og det har været nødvendigt med venteliste.
Den store tilslutning er ekstremt positivt, og vi arbejder på at undgå de overtegnede
arrangementer.
Det er svært at fremhæve enkelte arrangementer fremfor andre.
Vi har haft flere ”netværksture” til hhv. Malmø, Odense og så selvfølgelig årets store
studietur til New Orleans.
På det internationale plan har vi også den årlige MIPIM-konference i Cannes, hvor vi i år
har sørget for over 30 medlemsvirksomheders indkvartering og holdt to
netværksopbyggende arrangementer.
Der har været de mere fornøjelige arrangementer. Nytårskuren, der i år blev holdt hos
Zentropa, og vores netværksbar. Disse er med til at binde os sammen på tværs af
faggrupper.
Vores kendetegn: De relativt korte, men intense, byggepladsbesøg fylder selvfølgelig
mest.
Vi har i årets løb besøgt byggerier i forskellige stadier såsom Metrobyggeriet,
Multiarenaen, Den nye Moske, Scalagrunden, Museet for Søfart , Dehn´s Palæ,
D’Angleterre, adskillige bolig-, erhvervs- og skolebyggerier mm
Vi har besøgt virksomheder og set på deres produktion som f.eks Junkers Industrier,
Center for Bygningsbevaring, Gamle mursten
Vi har set udstillinger om bæredygtighed, besøgt Louisiana, Arken
Vi har altid mødt inspirerende mennesker og nogle gange er arrangementerne bygget op
omkring dem. Byens urbane iværksættere og Jason Roberts for at nævne nogle.
Mange og mangfoldige arrangementer og temaet for 2015 er igen MANGFOLDIGHED.
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