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Mens coronaen raser, og de fy-
siske relationer bliver sværere 
at pleje, er man i foreningen By-
ens Netværk ikke i tvivl om, at 
netværk skal bane vej gennem 
krisen. 

Af Ebbe Fischer

I 25 år har foreningen Byens Netværk 
 været et tværfagligt forum for aktører i 
bygge- og ejendomsbranchen. 

”Vores styrke er, at vi er gode til at samle 
branchen på tværs af fag. Vores 350 med-
lemsvirksomheder er fordelt på ingeniør-
er, arkitekter, entreprenører, bygherrer – ja 
alle, som udvikler byen,” siger Henriette 
Sofie Larsen, direktør i Byens Netværk. 

Siden 2004 har hun stået i spidsen for 
en vækst i både antallet af medlemmer og 
arrangementer – senest med en udvidel-
se af netværkets aktiviteter i Aarhus. 

”Byens Netværk er for alle, der ønsker at 
være med til at præge udviklingen af byg-
gebranchen og vores byer. Jeg plejer at 
sige, at vi står på tre ben – faglighed, for-
retning og fællesskab. Det faglige er altid 
med, uanset om vi er på byggepladsbesøg, 
afholder en debat eller tager på studietur. 

Men der er selvfølgelig også en masse so-
cialt i det, og vi mødes fysisk og får talt 
sammen ansigt til ansigt,” forklarer Hen-
riette Sofie Larsen.

Netværk i en coronatid
Imidlertid kan det være svært at netværke 
i en coronatid, erkender Henriette Sofie 
Larsen. 

”Når man pludselig kun må være 10 
personer samlet, er det selvfølgelig en ud-
fordring at være et fysisk netværk. Men 
så planlægger vi aktiviteterne ud fra de 
gældende retningslinjer. For mødes - det 
skal vi! Også selvom det bliver i lidt andre 
rammer, end vi er vant til,” siger direktøren 
og uddyber:

”Vi oplever, at folk rigtig gerne vil mød-
es – også nu. Vi har jo ikke mindre brug 
for netværk i en krisetid, snarere tvært-
imod. Det at mødes fysisk og få drøftet 
de udfordringer, vi som virksomheder og 
branche står overfor, er med til at hjælpe 
vores medlemmer, så de fortsat kan få ny 
viden og udveksle erfaringer. Det er den 
platform, vi tilbyder.” 

Der er dog arrangementer, som ikke kan 
gennemføres lige nu. Blandt andet har By-
ens Netværk måttet udskyde fejringen af 
25-års jubilæet, hvor der i den anledning
er blevet skrevet en bog om forening-
en. ”Ved at sætte ord på vores historie er

det tydeligt, at det, som var kongstanken 
dengang foreningen blev stiftet, stadig er 
det, der er styrken i dag. Nemlig, at vi er 
en masse forskellige mennesker, der mø-
des og taler sammen for dermed bedre at 
forstå hinanden. Det kan kun føre noget 
godt med sig – både for den enkelte og 
for branchens udvikling. Også i krisetider,” 
slutter Henriette Sofie Larsen.

Byens Netværk er en tvær-
faglig forening for bygge- og 
ejendomsbranchen, der i år 
fejrer 25-års jubilæum.
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Byens Netværk plejer relationerne 
– også under coronakrisen

OM BYENS NETVÆRK:

Byens Netværk hed tidligere Center for 
Byrenovering og er født i 1995 under 
Byfornyelsen af København som et fo-
rum for erfaringsudveksling på tværs 
af faggrænser. 

Byens Netværk tilbyder faglige ar-
rangementer, viden og netværk til 
medlemsvirksomhederne i form af be-
søg til ny arkitektur og ingeniørkunst, 
byggepladsbesøg, debatter, netværks-
grupper, studieture, podcasts m.m. 
Aktiviteterne er for alle medarbejdere i 
medlemsvirksomhederne.

Byens Netværk er udelukkende finan-
sieret af medlemmernes kontingenter 
og holder fokus på byens udvikling i 
et tværfagligt perspektiv.  

”Vi har jo ikke mindre 
brug for netværk i en krisetid, 

snarere tværtimod
Henriette Sofie Larsen,  

direktør i Byens Netværk


