Årsberetning Byens Netværk 2021
Ved bestyrelsesformand, Henriette Dybdal Cajar

2021 blev endnu et år hvor vi alle skulle navigere gennem tider med restriktioner
- i antal man måtte samles, tider hvor vi slet ikke måtte samles og hvor restriktionerne
blev ændret fra dag til dag.
Et hårdt vilkår for et fysisk netværk, der lever på og lever af, at mødes.
Til trods for endnu et år under uvante og næsten urimelige arbejdsvilkår, formåede
sekretariatet, at tilbyde vores medlemmer adskillige muligheder for at mødes, både
fysisk og virtuelt.
Mange arrangementer blev planlagt til at kunne gennemføres, uanset om der var risiko
for at det ikke kunne lade sig gøre, nogle blev aflyst eller udsat og mange er blevet
planlagt flere gange.
Det gav sekretariatet mange flere arbejdstimer per arrangement end sædvanligt
– men har netop været årsagen til alle de tilbud der har været til vores medlemmer.
Evnen til at være omstillingsparat og være klar til at gennemføre et arrangement når
muligheden var der, gør vores sekretariat til noget helt specielt.
Og alle vores medlemmer støttede op ved at deltage hver gang muligheden var der,
det viste at de/I sætter stor pris på indsatsen og på vores helt særlige netværk.

UDVIKLING
Bestyrelsens arbejde i 2021 bestod overvejende af at bakke sekretariatet op i deres
beslutninger og hjælpe med at navigere gennem de mange usikkerheder som
restriktionerne gav – herunder de økonomiske risici, når afholdelse af
arrangementerne var usikre på at blive gennemført, men også da det gjaldt mathed
hos medarbejderne i den noget turbulente tid.
Det stærke samarbejde mellem vores meget professionelle sekretariat og vores meget
engagerede bestyrelse, har været en stor styrke.
Der har heldigvis også været tid til at arbejde med udvikling.
På bestyrelsesseminaret, der først blev afholdt i september måned, blev der blandt
andet arbejdet videre med 2025 strategien, der har overskriften: ”Byens Netværk udviklingstræk på samfundsniveau”, som kort ridset op lyder således:
Vi skal favne vigtige politiske dagsordener koblet op på det brede bæredygtighedsbegreb – og dermed hjælpe vores medlemmer til at favne dem: Mål er at være first
mover, udvikle viden og være med til at forme dagsordenen på følgende områder:
• Bæredygtighed (klima, biodiversitet, socialt og økonomisk – både på foreningens
ydelser og på foreningens egen drift)
• Digitalisering – forretningsmuligheder og nye arbejdsformer
• Den sociale opdeling af byen
Handlingsplanen for det kommende år blev aftalt, med særlig fokus på allerede
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prioriterede indsatsområder, der skulle fortsættes og styrkes –
indsatsområderne er:
•

Vores netværksgrupper ”Netværk i dybden”
Vi har pt. 12 netværksgrupper. Der er potentiale for flere, som sættes i
søen, når der er ressourcer til det i sekretariatet.

•

Aarhus
To år med periodevis mødeforbud kan mærkes, og der skal derfor sættes mere
ind med aktiviteter/personalemæssige ressourcer,

•

Forening vs. forretning: Balancen mellem åbne og betalingsarrangementer, skal
hele tiden kalibreres, så det hænger økonomisk sammen.

•

Nye mødeformer (fx mindre grupper)
Der arbejdes konstant med nye mødeformer, tidspunkter for møder osv.

•

”Fokus på foryngelse ”
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der kan definere behovet og samtidig kigge på,
hvordan vi får flere yngre fagfolk, mere diversitet, med i vores aktiviteter.

•

Digitalt netværk
Der arbejdes fortsat med nye online-mødeformer og -aktiviteter.

•

Nye debatformer
Byens Saloner/Byens Podcast udvides og udvikles, hvor emner som strategiens
udviklingstræk tages op.

•

Videnskabelig viden, medlemmers viden, (flere bøger) eller andet
Byens Samtaler fortsættes

Derudover tager vi hul på arbejdet med at gøre Byens netværk endnu mere
bæredygtig, ved at arbejde med at gøre verdensmål til hverdagsmål – i egen drift af
vores forening.
Der er nok at tage fat på, og det sker selvfølgelig med fokus på, at sekretariatet kan
følge med.

ARRANGEMENTER
I 2021 afholdte vi 45 arrangementer, trods mange aflysninger og udsættelser og på den
halve tid – det er utrolig flot.
I kan se eller gense de mange spændene reportager af arrangementerne på vores
hjemmeside.

MEDLEMMER
I slutningen af 2021 var vi 337 medlemsvirksomheder.
Det er en meget lille nedgang af medlemstallet, hvilket er meget tilfredsstillende, tiden taget i
betragtning.
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ØKONOMI
Vi har i 2021 omsat for knap 3.9 mio. kr. i kontingenter, overskud fra
netværksgrupperne, m.v. og har haft omkostninger for knap 3.8 mio. kr.,
hvilket resulterede i, at vi kom ud med et overskud på godt 100 t.kr i forhold til det
budgetterede overskud på 17 t.kr.
Et flot resultat, der tages med over til dette års budgetterede underskud.
Egenkapitalen pr. 1.1.2022 er på lige over 2 mio. kr., hvilket flot dækker vores forpligtelser
pt. og giver foreningen et solidt økonomisk fundament.
TEAMET BAG
Der skal igen i år og måske endnu mere end sidste år og før det, lyde en stor tak til
sekretariatet, til arrangementsudvalget og til bestyrelsen for den kæmpe indsats I har lagt i
vores forening i det seneste år, det er meget prisværdigt.
Og til jer medlemmer – tusind tak for jeres engagement i foreningen – uden jer ville vi ikke
være ”Byens bedste Netværk”.
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