Årsberetning Byens Netværk 2018
Ved bestyrelsesformand, Henriette Dybdal Cajar

For Byens Netværk var 2018 et år med særlig fokus på to ting,
at netværke og skabe relationer der kan gøre os endnu stærkere sammen
og udvikling af foreningen.
Det har det altid været, men i 2018, kom det endnu mere på dagsordenen i
bestyrelsens arbejde.
For byggebranchen befinder sig i en turbulent tid, hvor 2018 bød på utallige konsolideringer,
fusioner, opkøb og salg på tværs af branchen.
Flere virksomheder gik konkurs, nye skød op, både under nye navne og nogle under gamle
navne. Mange i branchen skiftede job.
I 2018 fik vi også nye regler at samarbejde efter; BR18, AB18, ABR18, osv., som sendte
branchen på overarbejde.
Vi så store nye udbudsformer – de strategiske partnerskaber og store rammeaftaler, som
fyldte, og stadig fylder meget, i mange virksomheders hverdag.
Byens Netværk skal hele tiden følge med branchens udvikling,
følge med behovet for at netværke og for at skabe relationer, og ikke mindst, altid forsøge at
være et skridt foran med højaktuelle emner, debatter, studieture, mm.
– og altid med fokus på vores kerneforretning Ud-af-huset- arrangementer og Netværk.
Byens Netværk arbejder med fokus på at kunne tilbyde vores medlemmer et bredt udvalg af
arrangementer – og 2018 var ingen undtagelse.

ARRANGEMENTER
I 2018 afholdte vi næsten 60 arrangementer; Ud-af-huset- arrangementer,
Vidensdelingsarrangementer, Debatsaloner, Studieture og meget mere.
Trods de forskellige arrangementers overskrifter, kan de ikke adskilles helt - for vi
vidensdeler og debatterer altid på alle arrangementer, vi netværker, vi plejer de gamle
relationer og skaber nye relationer på hvert et arrangement.
Stort se alle arrangementer i 2018 var med stor tilslutning.
Vi havde 2350 deltagere på arrangementerne, heraf var der 1000 unikke deltagere.
Ud-af-huset- arrangementer, hvor vi ser på byggeriet, vidensdeler og netværker, var vi i
2018 f.eks. ude og se på Droner og høre om digitalisering i byggebranchen, vi så på
ikoniske bygninger som Vilhelm Lauritzens lufthavnsterminal fra 1939 i Københavns
Lufthavn, nye ressourcebevidste byggerier som Ressourcerækkerne og Upcycle Studios i
Ørestad, og meget mere.
Debatarrangementer, hvor vi udforsker og udfordrer nye trends, initiativer og projekter, der
debatterede vi en hel aften Københavns nye ø Lynetteholmen, i en fyldt sal på Restaurant
Lynetten.
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I 2018 var vi igen på Building Green, på Folkemødet på Bornholm, på MIPIM i Cannes (med
endnu flere arrangementer og med stort stort fremmøde).
Vi var på Roskilde festival, vi var i teateret flere gange, hvor vi den ene gang så en
forestilling om PH og Arne Jacobsen,
- og så vi var på studietur til Cape Town.
Listen er næsten utømmelig, og der skal gives en stor tak og stor ros til
arrangementsudvalget, som udgøres af sekretariatet og repræsentanter fra vores
medlemmer. De lægger en kæmpe indsats i at udvikle og planlægge alle de spændende
nye arrangementer. Og som altid, er vi utrolig glade for, at rigtig mange af jer medlemmer
byder ind med gode ideer og hjælp til arrangementerne.
Har I lyst til at vide mere om vores arrangementer, så kig ind på vores hjemmeside og læs
de flotte og fyldestgørende fotoreportager der ligger under hvert enkelt afholdt arrangement.
Vores direktør Henriette Sofie Larsen, vil også fortælle meget mere om både afholdte og
kommende arrangementer i ”Sekretariatets beretning”.
Derudover har vi vores Klumme og vores Stafet, der kører stabilt, måned for måned, på
hjemmesiden.
Vi har vores samarbejde med Byggeriets Pressebureau om ”Byens Podcast”, der altid er på
pletten ved vores debatsaloner og udvalgte arrangementer, men også inviterer ind til
rundbordssamtaler om aktuelle emner.
Vores Netværksgrupper er utrolig populære, flere kommer til (mere om det senere) og
mange medlemmer ønsker at blive en del af grupperne.

UDVIKLING
I 2018 har vi arbejdet på at udvide os geografisk. Vi ønskede at Byens netværk også skulle
dække Vestdanmark og valgte at fokusere på Aarhus.
Bestyrelsen har undersøgt vores eksisterende medlemmers eksistens i Aarhus og omegn,
de har afholdt infomøde i Aarhus for at afdække interessen og har talt med både
eksisterende og mulig nye medlemmer af Byens netværk i området.
Det arbejde har resulteret i, at vi har opstartet en netværksgruppe i Aarhus – Byens
strateger Aarhus – og har planlagt flere arrangementer i Aarhus og omegn.
En spændende ny satsning, som jeg personligt ser frem til at følge.

Vi er et større antal medlemmer end nogensinde før, med godt 350 medlemsvirksomheder i
slutningen af 2018.
Årsskiftet giver dog altid udmeldinger (firmaer konsoliderer, kontaktpersoner skifter job,
m.m.) og dette årsskifte er ingen undtagelse med ca. 50 udmeldinger. Vi har heldigvis
allerede fået godt 30 nye medlemmer i 2019.
De mange arrangementer og de nye udviklingstiltag gør, at vi igen har udvidet sekretariatet
(både i 2018 og 2019) og er flyttet i nye og større lokaler i Fæstningens Materialgård, hvor vi
er blevet en del af det livlige innovationsmiljø omkring BLOXhub.
Det fejrede vi med en velbesøgt Housewarming, så alle vores medlemmer havde mulighed
for at se hvor vi nu holder til.
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ØKONOMI
Byens Netværk har stadig et solidt økonomisk fundament, et fundament der er nødvendigt
for at drive en foreningen med egne ansatte, samtidig med, at der skal være plads til at
udvide, udvikle og afholde flere og større arrangementer.
Vi har i 2018 omsat for godt 2.5 mio. kr. i kontingenter, derudover kommer evt. overskud fra
studieture, netværksgrupper, m.m. , hvilket resulterede i, at vi kom ud med et overskud på
godt 260.000 kr.
Et overskud der som altid kun bruges på vores medlemmer, og som også skal sikre Byens
netværks fortsatte udvikling.
Vi er pt. godt 330 medlemsvirksomheder i Byens Netværk, og flere kommer til hver dag.
Det betyder at der skal mange arrangementer til, for at vores medlemmer har mulighed for
at vælge og deltage. De mange arrangementer og studieture, der også skal kunne rumme
flere deltagere, giver også en større økonomisk risiko for foreningen når der skal
forudbetales – derfor har vi har brug for en stabil økonomi med en god likviditet og en
egenkapital der kan dække vores forpligtelser og risiko.
Egenkapitalen pr. 1.1.2019 er på knap 1.8 mio. kr., hvilket flot dækker vores forpligter og
risiko pt., men som i 2019 også skal bruges af, bl.a. på vores satsning i Aarhus.
Byens Netværk skal fortsætte kunne udvikle sig – og derfor budgetteres der med en lille
kontingentforhøjelse for de store og små firmaer for det kommende år. Kontingenter for de
personlige medlemmer fastholdes på nuværende niveau.
TEAMET BAG
Sekretariatet har med direktør Henriette Sofie Larsen i spidsen igen leveret en meget
professionel indsats. Et sekretariat der i dag består af 6 medarbejdere, siddende på et
kontor i et af byens hotteste fællesskaber. Alle medarbejdere, med deres forskellige
funktioner og ansvarsområder som direktør, arrangementskoordinator, administrativ
medarbejder og studiemedarbejder, sørger for, at hver og en af medlemmerne serviceres
efter bedste stil, og for at den daglige forretning drives professionelt.
Samtidigt med, at de igen formået at søsætte endnu flere nye og spændende tiltag og
levere endnu flere arrangementer. Stor stor ros til sekretariatet.
Det gør, at driftsarbejdet for bestyrelsen stadig forbliver nemt, så der kan fokuseres på
strategi, udvikling og vækst. Bestyrelsen lægger et stort arbejde i at medvirke til, at vi
forbliver Byens Bedste Netværk, et netværk der engagerer sig, involverer sig, sætter
netværk og relationer højt på dagsordenen og som fortsat udvikler sig og udfordrer.
Tusind tak for den store indsats til sekretariatet, til bestyrelsen, til arrangementsudvalget og
ikke mindst til medlemmerne.
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