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suppleanter på valg



Henriette Dybdal Cajar
Adm. direktør og partner i en forholdsvis nystartet og mindre 
specialistvirksomhed, SINUZ, hvor vi tilbyder rådgivning vedr. 
tekniske installationer i både nybyggeri, renovering og 
ombygning i boligbyggeri, institutioner, erhverv, mm.. 

Jeg er uddannet bygningsingeniør i 1995 og har gennem min 
karriere arbejdet både med projektering, projektledelse, 
procesledelse, salg, netværk, personaleledelse, 
administration, virksomhedsøkonomi, mm. – i både den lille 
og store virksomhed.

Derfor genopstiller jeg:

Jeg har været engageret i Byens Netværk i over 11 år, først 7 
år i arrangementsudvalget og de sidste 4 år som 
bestyrelsesformand.

Byens Netværk er medlemmernes forening – for alle 
medarbejdere i hele organisationen. 

Jeg vil fortsat arbejde for, at Byens Netværk udvikler sig 
sammen med branchen og bestræber sig på, altid at være et 
skridt foran – samtidig med at vi holder fast i, at være 
medlemmernes forening!

Præcis det har gjort, at jeg i dag har et kæmpe netværk, med 
mange værdifulde relationer. 



Pia Nielsen
Direktør i den almene boligorganisation fsb, som ejer en lang 
række boliger primært i København og som er en meget aktiv 
byg- og driftsherre med opførelse af både ungdoms, familie, 
senior og ældreboliger.

Jeg er uddannet scient. pol. og har gennem hele mit arbejdsliv 
arbejdet med almene boliger i både stat, kommune og 
boligorganisationer.

Derfor genopstiller jeg:

Jeg har været en del af bestyrelsen i Byens Netværk siden 2012 
og repræsenterer bygherre-vinklen i bestyrelsesarbejdet. 

Byens Netværk er som en medlemsstyret forening en helt unik 
og vigtig aktør i debatten og den fælles dialog om byggeriets og 
byens udvikling. 

Som bestyrelse er vores fornemste opgave netop at understøtte 
sekretariatets arbejde med at udvikle medlemmernes 
netværksforening.



Anne-Mette Hjøllund Madsen
Jeg er projektleder og Arkitekt i Områdefornyelsen under 
Teknik og Miljøforvaltningen.  

I samarbejde med lokale kræfter, modner og afprøver 
Områdefornyelsens lille lokale sekretariat nye løsninger for 
byens hverdagsliv og byrum i det udsatte byområder, vi 
arbejder i over en 5årig periode.

Derfor genopstiller jeg:

Jeg brænder for inkluderende byudvikling, med fællesskab og 
samskabelse i fokus. 

Byens Netværk danner ramme for en vigtig dialog på tværs af 
branchen omkring levende og dynamisk byudvikling med 
fokus på kvalitet. 

Det er super spændende at være med til at give den 
tværfaglige samtale retning, og jeg vil gerne engagere mig i 
bestyrelsesarbejdet fortsat. 



PEER KISBYE

Jeg er uddannet bygningsingeniør fra 1988.
I dag er jeg direktør/partner i V2C, som i dag er en af landets største 
bygherrerådgivere.
Herudover sidder jeg i 2 bestyrelser og 3 advisory boards.
I alle mine funktioner arbejder jeg med ledelse, samarbejde og mit store
netværk for at skabe mest muligt værdi.

Derfor genopstiller jeg:
Jeg har været engageret i Byens Netværk siden 2004,
og har de sidste 4 år været medlem af bestyrelsen.
Jeg har de sidste 19 år levet af mit netværk, og ved derfor, hvad
det betyder for den enkelte medarbejder og dennes organisation.
Derfor vil jeg forsat arbejde for medlemmernes skyld på at styrke
Byens Netværk, som har fingeren på pulsen i byen.
Jeg ønsker at gøre Byens Netværk til den stærkeste netværks-
organisation, som alle kender og benytter sig af.



Uffe Breinholt
Arkitekt maa og partner i RUBOW arkitekter Aarhus, der er 
en lokalafdeling af RUBOW arkitekter.

Vores tegnestue er en fusion mellem RUBOW arkitekter og 
det tidligere Regnbuen-Kontur arkitekter, som jeg også var 
partner i. 

Jeg har således været partner på tegnestuer i det østjyske i 
små 20 år, og har på den baggrund fået et bredt kendskab til 
byggebranchen i regionen. Ikke mindst indenfor offentlig 
støttet byggeri har jeg slået mine folder.

Mine personlige kompetencer spænder fra skitsering til 
udførelse, fra personaleudvikling til kontraktskrivning, fra 
forretningsstrategi til økonomistyring. Kort sagt – jeg har 
været i berøring med de fleste problemstillinger indenfor 
byggeri.

Derfor stiller jeg op

Jeg er ny i Byens Netværk, men deltager i opstarten på en 
lokalafdeling i Aarhus.

Jeg ser frem til at få opbygget et ligeså givende netværk i 
Vestdanmark, som jeg kan forstå der er skabt i Østdanmark.



Thomas Bak
Direktør og medejer af en nichepræget leverandørvirksomhed, Fredsted Floors, 
beliggende i Aarhus. Vi designer luksuriøse trægulve og kundetilpassede 
løsninger til både 
inden- og udendørs arealer. Desuden er vi eksklusiv distributør af Mosa Tiles i 
Danmark og Norge. 

Jeg er uddannet trælastsælger og har efterfølgende udbygget dette med en HD-
A. Dette resulterede i et karriereskift til leder og senere virksomhedsejer.

I mere en 15 år har jeg fungeret som mellemleder og direktør og har i min 
karriere arbejdet med ledelse inden for strategi, proceshåndtering, projekter, 
personale, administration, økonomi, salg mm.. Desuden har jeg selv 
repræsenteret firmaerne eksternt i mere end 10 år og genereret et stort netværk 
herved.

Derfor stiller jeg op
Siden 2011 har jeg deltaget aktivt i Byens Netværk som almindeligt medlem, og 
har gennem de senere år haft lyst til at udbygge denne involvering.

Ved netværkets indtog i Aarhus er det derfor naturligt at tilbyde min fulde 
opbakning og aktive deltagelse hertil.

Byens Netværk bør have repræsentanter fra hele branchen og ved min opstilling, 
håber jeg samtidig på at kunne repræsentere både leverandørerne samt det nye 
jyske tiltag.


