
Generalforsamling 2020
Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

på valg:



Balder Johansen

Daglig leder af Københavns største kooperative og bæredygtige byggefirma, Logik 
& Co. 

Vi har i mere end 18 år udført renoveringsopgaver og opført mindre nybygninger 
i København med fokus på godt håndværk, bæredygtighed og socialt ansvar.

Jeg er aktiv i mit lokalområde på Nørrebro og i resten af København. Jeg sidder i 
en række bestyrelser, herunder Mændenes Hjem og bliver ofte brugt i 
rådgivende udvalg om emner som bæredygtighed og socialt ansvar. 

Derfor genopstiller jeg:

Jeg vil være de små og mellemstore entreprenørers stemme i Byens Netværk. 

Jeg ønsker en levende storby med plads til undergrundsmiljøerne. Mit 
København ville ikke være det samme uden Christiania, Ungdomshuset og alle de 
andre lokale beboerinitiativer.

Jeg arbejder for, at Byens Netværk også har fingeren på pulsen i den 
storbybevægelse, der sjældent rammer forsiderne pga. deres positive bidrag til 
byudviklingen, men som er så vigtige for et mangfoldigt og interessant 
København.



Frederik Spanning

Jeg arbejder til daglig i CREE Denmark A/S, som er en del af en global 
virksomhed, der har specialiseret sig i at designe og bygge boliger og 
kontorer efter et bæredygtigt koncept, der bruger træ i de bærende 
konstruktioner, og som kan bruges til højhusbyggeri.

Min uddannelsesbaggrund er bygningsingeniør, og jeg har arbejdet i 
både store og små organisationer som entreprenør, som 
forretningsudvikler og som projektudvikler.

Derfor genopstiller jeg:

Byens Netværk er for mig et nærværende og moderne netværk, der er 
i stand til at samle branchen om aktuelle emner og begivenheder, og 
personligt har givet mig et bredt og seriøst netværk med folk fra alle 
dele af branchen. 

Jeg har været medlem af Byens Netværks bestyrelse i 4 år og 
genopstiller, fordi jeg gerne vil bidrage til, at Netværket fortsætter med 
at udvikle nuværende såvel som nye netværks-produkter og prioritere 
sine indtægter, så der er økonomisk råderum til denne udvikling.



l  AUMENTO ADVOKATFIRMA4

• Medlem af bestyrelsen for Byens Netværk og 
opstiller til genvalg på ordinær generalforsamling 
2020 

• Født, opvokset og bosat i København med stort 
engagement i byens udvikling 

• Advokat (H) og MBA – bidrager blandt andet med 
juridisk viden i bestyrelsen for Byens Netværk 

• Har arbejdet med fast ejendom i hele sin karriere 
med fokus på overdragelse og udvikling af 
ejendomme 

• Stor interesse for arkitektur, byggeri og 
bæredygtighed

• Synes Byens Netværk er fantastisk både fagligt og 
socialt

TORBEN  MAURITZEN - PRÆSENTATION 

FOR BYENS BEDSTE NETVÆRK



Christian Hartmann
Property Management Direktør, CPO

▪ Uddannet Akademiingeniør (bygning) fra DIA i 1985

▪ Mangeårig karriere hos COWI blandt andet som projektchef for bygherrefunktionen i forbindelse med Metro-byggeriet, samt projektleder for de 
indvendige arbejder på DR’s koncertsal.

▪ Ansat hos ATP Ejendomme siden 2006. Medlem af direktionen og direktør i Property Management, der omfatter projekt- og  driftsafdelingerne samt 
byggeteknisk ejendomsudvikling. Projekt og drift varetager hhv. gennemførelse af bygge-og indretningsprojekter og drift af egne bygninger. 
Byggeteknisk ejendomsudvikling leder og gennemfører større og omfattende byggeprojekter.

▪ Flere bestyrelsesposter i ATP Ejendommes investeringsselskaber.

▪ Sidder i Green Building Councils markedsførings-og bygherreudvalg.

Derfor genopstiller jeg:

Ser Byens Netværk som:  En væsentlig og alsidig organisation, der på en fin og uformel måde formidler og deler viden inden for ejendoms- og 
byggebranchen, hvilket Bestyrelsens sammensætning tillige reflekterer.

Bidrag og rolle i forbindelse med bestyrelsesarbejdet: Bidrager med personlig erfaring opsamlet efter mange år som aktiv i byggebranchen og specifikt 
med viden fra rollerne som bygherre, ejendomsinvestor- og udvikler.



Arne Høi

Arkitekt MAA, Institutleder ved Institut for Bygningskunst og Kultur ved 
KADK / Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Jeg har et særligt fokus på Bygningskultur og har gennem mit faglige virke 
bl.a. været leder af Center for Bygningsbevaring i Raadvad og kontorchef i 
Kulturstyrelsen.

Arbejder særligt med formidling og undervisning gennem arrangementer, 
foredrag og debatter.

Derfor genopstiller jeg:

Jeg har været en del af Byens Netværk i de sidste 25 år og vil gerne være 
med til at styrke og udvikle netværket yderligere.

På KADK har vi i vores forskning og undervisning et særligt fokus på, 
hvordan arkitektur og design kan være med til at løse nogle af de 
udfordringer, som verden står overfor. Det vil jeg gerne videreudvikle i 
dialog med et bredt udsnit af byggebranchen i bl.a. Byens Netværk.

Jeg vil arbejde på at identificere, hvilke udfordringer i byggebranchen vi 
som netværk skal være med til at løse i fremtiden.

Jeg vil have fokus på at styrke debatten på tværs af faggrupper og til at 
udvikle nye formater, så Byens Netværk fortsat kan gøre en forskel.



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. Jeg har været 
suppleant i bestyrelsen det seneste år.

Med netværkets indtog i Aarhus er det desuden naturligt at tilbyde min fulde 
opbakning og aktive deltagelse.

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.



Kirsten Anker Sørensen
Koncern direktør i LINK Arkitektur og Adm. Direktør i LINK arkitektur 
Danmark.

LINK arkitektur er en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder med 
16 kontorer og 500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. LINK arkitektur 
specialiserer sig i større velfærdsbyggerier, der tilgodeser både arkitektur, 
samfund og borgere. LINK arkitektur har desuden en stærk position inden 
for sygehusbyggerier i hele Skandinavien og står i Danmark bl.a. bag det 
avancerede Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital (2019) 
og det nye Aalborg Universitetshospital, som står færdigt næste år. 

Jeg er uddannet økonom fra CBS i 1991 og har gennem min karriere 
arbejdet med ledelse og udvikling af virksomheder i flere forskellige 
brancher. De sidste 10 år har jeg arbejdet i arkitektbranchen.

Derfor stiller jeg op:

Jeg har været medlem af Byens Netværk i mange år og nydt godt af de 
mange relevante tilbud, som Byens Netværk udbyder. 

Byens Netværks udvikling er mit fokus. Jeg vil gerne være med til at 
netværket bliver en vigtig stemme i branchen. En stemme som fremmer og 
udvikler foreningens medlemmer og virksomheder.  



Præsentation af bestyrelsesmedlemmer, 
som ikke er på valg i år:



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.

Bestyrelsesformand i Byens Netværk

Jeg har været engageret i Byens Netværk i over 12 år, først 8 år i 
arrangementsudvalget og de sidste 5 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.

Næstformand i Byens Netværk

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.



Generalforsamling 2020
Præsentation af suppleanter

på valg:



Anne-Mette Hjøllund Madsen
Arkitekt MAA. Indtil maj 2020 har jeg arbejdet som projektleder i 
Områdefornyelsen, Københavns Kommune.

Siden min afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2013 har jeg på forskellig vis 
arbejdet med fællesskaber og udvikling af uderum, i by og på land.

Jeg er nysgerrig på mit fag og har både arbejdet på landskabstegnestue med 
konkurrencer, udviklingsplaner og projektering inden jeg skiftede over til 
Områdefornyelsen, hvor jeg som bygherre beskæftiger mig med omverdens-
inddragelse, opstart og afslutning af mindre byrumsprojekter.

Derfor stiller jeg op:

Byens Netværk skaber et rum hvor vi kan mødes og en uformelt ramme for 
samtalen på tværs. Jeg har været medlem i en håndfuld år, været aktiv i 
arrangementsudvalget og i de seneste år også siddet med i bestyrelsen.

Det er super spændende at være med til at give vores dialog og måden vi mødes 
på en retning, og jeg vil gerne fortsat engagere mig i vores forening.

Jeg stiller derfor op som suppleant til bestyrelsen.



Kathrine Brandt

Landskabsarkitekt og medindehaver af Thing Brandt Landskab ApS siden 2012. Vi 
tilbyder rådgivning i alle rådgivningsfaser fra idéudvikling og brugerprocesser til 
udvikling af bygbare projekter. 

Jeg er uddannet landskabsarkitekt i 1998 og har arbejdet i private 
landskabsarkitektvirksomheder i Norge og herhjemme. Jeg har beskæftiget mig 
med idéudvikling, projektering, projektledelse, personaleledelse, 
virksomhedsstrategi og -økonomi.

Jeg er censor på KU, Life i Landskabs arkitektur og Byplanlægning.

Derfor stiller jeg op:
Jeg har været i Byens Netværk i et par år, og hver gang jeg møder op til en 
studietur, en nytårskur eller et projektbesøg går jeg glad derfra. Jeg er blevet 
inspireret og motiveret af hver og en af de mennesker, jeg har mødt i netværket.

Som landskabsarkitekt repræsenterer jeg en flig af den samlede branche. Jeg 
imponeres gang på gang af, hvor vellykkede projekter bliver, når de bliver til i 
respektfulde tværfaglige fællesskaber.

Fællesskab er et drivmiddel i Byens Netværk og fællesskabet opstår på tværs af 
fagligheder og roller. Jeg brænder for at påvirke og blive påvirket af resten af 
medlemmerne i Byens Netværk. 


