Årsberetning Byens Netværk 2010
Det er udfordrende læsning, når man googler status og prognoser for byggeri,
og dermed undersøger en væsentlig del af byens, ja samfundets, udvikling.
Stagneret arbejdsmarked, tab konkurser, presset sektor, værste krise i mands
mind er de første ord man støder på.
Det til trods eller måske netop derfor kan vi i Byens Netværk se tilbage på
endnu et år, der er meget positiv på de parametre vi måler os på.
Vores vision om at være et professionelt og attraktivt netværk inden for
byudvikling, der ved interessante arrangementer medvirker til debat og derved
udvikling af branchen og byen, har været en succes i 2010.
Vi har afholdt over 30 arrangementer, karakteriseret ved dynamik, variation og
ikke mindst med stor tilslutning, og positive tilbagemeldinger
Arrangementer, der er beskrevet i tekst og billeder på hjemmesiden.
Med en egenkapital på godt 450.000 kr., en medlemsskare på 244 og en sikker
drift, hvor vi ikke bruger mere end vi tjener.
I 2010 omsatte vi for 1,3 mio. kr. og havde et overskud på godt 50.000 kr.
Vores medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af repræsentanter for det
storkøbenhavnske byggeri og byudvikling.
Den konstante tilgang af medlemmer dækker dog over en relativ stor
udmeldelsesprocent men en relativ højere tilgang af nye virksomheder.
Bestyrelsen går meget aktivt ind i at nå vores strategiske mål i 2013, hvor vi vil
være en faglig kompetent forening med 300 medlemsvirksomheder med en
bredere udbredelse geografisk og fagligt.
Der er således arbejdsgrupper i bestyrelsen med overskrifterne:
-

Medlemshvervning og – fastholdelse. Hvervningen målrettes mod
Sydsverige, og netværkskusinerne tænkes i første omgang af jysk
afstamning. Vi fastlægger årsagerne til udmeldingerne. Vi iværksætter
nye tiltag på baggrund af strategimøde mellem bestyrelse og
arrangementsudvalg.

-

Organisation. Medlemmernes engagement, et stort arbejde fra en
ulønnet bestyrelse og arrangementsudvalg kombineret med et sekretariat
bestående af ildsjæle har dannet den solide baggrund for, at vi også nu
på det organisatoriske plan har behov for og råd til udvikling. Vi er
glade for samarbejdet med DAC og ”opruster” i dette regi.

-

Kvalitet og faglig dybde. Sikre at vi udnytter medlemmernes brede
viden.

-

Årstema. Fastlægge struktur og ikke mindst udnytte de mange erfaringer
vi får ud af årstemaet.

Disse arbejdsgrupper vil munde ud i målrettede handlingsplaner i løbet af
foråret, og forhåbentligt give endnu et spændende skridt i Byens Netværks og
dermed byens udvikling.
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