Highlights fra medlemsundersøgelsen 2006
Vi har fået godt 50 besvarelser fra både nye og gamle medlemmer.
Generelt er der en meget stor tilfredshed blandt besvarelserne.
Studieture
Det er et ønske, at vi laver ture både inden- og udenfor Europa i et miks af korte og lange ture.
Hvis turen er spændende nok, så er prisen ikke så afgørende, dog med en naturlig begrænsning.
Forslag til studieture
Der er kommet rigtig mange ønsker om rejsemål og vi må tage dem lidt ad gangen.
Forslag: Japan, Beijing, Ørkenbyer i Saudi, Indien, Bukarest, USA, Stockholm, Helsinki, Rom,
Estland, Letland, Litauen, Hamborg, Amsterdam, Rhein-Ruhr, Island, New Orleans efter
naturkatastrofen, Bilbao, Chicago, Barcelona, Sydney, Skt. Petersborg, Valencia, Madrid, London,
Dubai
Vi har i Byens Netværk besluttet, at vi hvert år skal ha en kort tur suppleret med en lang hvert andet
år.
Næste ture går til Island (primo juni 07)og Dubai (primo 2008)
Hvad er Byens Netværk gode til
Variationen og bredden i arrangementer
Arrangementer som ellers ikke er tilgængelige
Aktualitet og høj faglighed på uformel facon
Selve netværket – at mødes med fagfæller
Opfølgning på arrangementerne
Flotte beskrivelser med gode billeder
Kommunikation og logistik på arrangementerne
Udvikling af netværket
Samarbejdsforum/digital platform
Mere netværk via hjemmesiden
Mere formelt netværk
Mere tid til netværk på arrangementerne
Firmapræsentationer
Differentieret undernetværk
Samarbejde med andre organisationer
Mere synlighed udover medlemskredsen
Flere større arrangementer
Mindre ture til nærområdet, f.eks. Sverige
Sjældne/eftertragtede møder med ”stjerner”, forelæsninger, foredrag
Flere debatmøder med f.eks. politikere
Arrangementer i provinsen
Flere studerende – f.eks. arrangement for arkitekt- og ingeniør-studerende og netværket
Tydeligere information på website og i nyhedsbreve
Tak for disse supergode input . Vi arbejder i Byens Netværk allerede med flere af disse
udviklingspunkter.
Bl.a. vil vi gerne i fremtiden gøre det muligt for jer at netværke med hinanden via hjemmesiden,
skabe synlighed om, hvem der er kontaktperson i de respektive firmaer osv. osv.

