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Årets generalforsamling blev holdt Fæstningens Materialgård.
Referat af generalforsamlingen kan ses på Byens Netværks website. 

I bestyrelsesformandens årsberetning var indledningen, at ”2020 blev alt 
det, vi ikke regnede med og måske også alt det, vi regnede med” med 
tanke på, hvordan coronaen forandrede og udfordrede verden – og 
dermed vores dagligdag, branche og netværk – men også fik os til at 
tænke nyt og gå nye digitale veje. 

Under den formelle del var også valg til bestyrelsen, og da Pia Nielsen 
fra fsb ikke stillede op til genvalg, blev Mette Mogensen fra Domea.dk 
indstillet og valgt som nyt medlem. De øvrige to medlemmer på valg 
blev genvalgt. Ligeledes blev de to suppleanter genvalgt.

Efter den formelle del var journalist Eva Ørum og grafiker Fie Sahl 
Kreutzfeldt inviteret til at tale om tilblivelsen af bogen ”Byens Netværk –
25 år spejlet i et netværk”, som vi fik skrevet i forbindelse med vores 25-
års jubilæum sidste år. Her har Eva Ørum gennem samtaler med 
foreningens ”mødre og fædre” og nuværende medlemmer været på jagt 
efter Byens Netværks DNA, og hun præsenterede på generalforsam-
lingen syv karakteristika som særligt bærende for vores kultur, mens Fie 
Sahl fortalte om, hvordan bogen også skulle fremstille et grafisk univers 
af farver og symboler, som bl.a. afspejler vores mangfoldighed. 
Jubilæumsbogen kan læses på vores website. Du er også velkommen til 
at komme forbi kontoret og få et fysisk eksemplar af bogen.

Efter generalforsamlingen var der forfriskende bobler, smukke kager og 
hyggeligt netværk i gårdhaven i høj sol og ditto humør. 



Øverst: Byens Netværks direktør Henriette Sofie Larsen byder velkommen. Bestyrelsesformand 
Henriette Cajar (nederst tv) fremlægger årsberetning og dagens dirigent er Pia Nielsen (th). 



Mette Mogensen, Domea.dk (tv) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsesmedlemmer på valg var Kirsten Anker Sørensen, LINK Arkitektur (midt) 
og Henriette Cajar, SINUZ (th), der begge blev genvalgt.  



Byens Netværks bestyrelse (fra venstre): Frederik Spanning (næstformand), CREE Denmark, Kirsten Anker Sørensen, LINK Arkitektur, Kathrine Brandt (suppleant), Thing Brandt Landskab, 
Christian Hartmann, PensionDanmark, Mette Mogensen, Domea.dk, Henriette Cajar, SINUZ (formand) Thomas Bak, Fredsted Floors, Arne Høi, Det Kongelige Akademi, Balder Johansen, 
LOGIK & CO. Anne-Mette Hjøllund Madsen (suppleant), BARK Rådgivning og Torben Mauritzen, Advokat Torben Mauritzen (der lige var væk et øjeblik, da billedet blev taget ☺).



Pia Nielsen genopstillede ikke og blev derfor takket for sine år i bestyrelsen og som 
næstformand - med fine ord og flotte gaver fra sekretariatet og bestyrelsen. 



I anledning af Byens Netværks 25-års jubilæum sidste år har 
journalist Eva Ørum skrevet en bog om foreningens historie og 
særlige DNA. Sammen med bogens grafiker Fie Sahl Kreutzfeldt 
fortalte hun om bogens tilblivelse og om de karakteristika, som 
hun i sin research og gennem interviews har fundet frem til er 
særligt betydningsfulde og særegne for Byens Netværk.  



Efter den formelle del af generalforsamlingen var der kage, bobler, 
Ukrudt-brus fra FRAK og gode snakke i gårdhaven. 






