Årsberetning Byens Netværk 2011
Byens Netværks har i 2011 endnu engang vist sig som en meget stærk platform
og et bredt netværk inden for byudvikling.
Vores mission er ”at vi ved indbudte og offentlige arrangementer vil medvirke til
udvikling af idéer til gennemførelse af højere kvalitet i byens udvikling ”
Et stort frivilligt engagement fra medlemmerne dygtigt ledet af vores sekretariat
har resulteret i knap 40 arrangementer i 2011.
Arrangementer, der har været meget forskelligartede og unikke, men fælles for
dem er, at de er drevet af ægte engagement.
Et ønske om, at vise kolleger, konkurrenter og andre interesserede, hvor
spændende og vanskelig en verden man er med til at forme. Hvad enten det
drejer sig om det gamle håndværk, de juridiske aspekter i OPP, det spændende
byrum, de grønne tage, den flotte arkitektur osv.
Det har været et hektisk år med knap 40 arrangementer. Alle med stor
deltagertilslutning og desværre har vi i flere tilfælde været nødt til at melde
udsolgt.
På hjemmesiden www.byens-netvaerk.dk er de enkelte arrangementer
beskrevet.
Byens Netværk har i 2011 omsat for 1.470.000 kr. og leveret et overskud på
170.000 kr. Ved årsskiftet har vi en egenkapital på 635.000 kr.
Det er dog ikke hensigten at drive foreningen med væsentlig overskud og
dermed akkumulere en stor egenkapital, Omsætningen skal komme
medlemmerne til gode i form af endnu flere arrangementer.
Vi er i dag knap 250 medlemsvirksomheder, og vi arbejder målrettet på at nå
vort strategiske mål i 2013, hvor vi vil være en faglig kompetent forening med
300 medlemsvirksomheder med en bredere udbredelse geografisk og fagligt.
Bestyrelsen har som et led i denne vækststrategi iværksat handlingsplaner under
overskrifterne:
-

Organisation
Medlemshvervning og – fastholdelse
Årstema
Kvalitet og faglig dybde

Organisation: Vores struktur med en bestyrelse, et arrangementsudvalg som
idecenter ledet af et sekretariat, der bor til leje hos DAC bibeholdes. Vi nyder stor
glæde af samspillet med DAC og vi har som følge af vores udvikling haft

mulighed for at ansætte yderligere en medarbejder i sekretariatet, således at
sekretariatet i dag består af to fuldtids- og en deltidsmedarbejder.
Medlemshvervning og – fastholdelse: Vi introducerer her mindre men mere
forpligtende netværksgrupper med ca. 10 deltagere og en ramme, som målretter
arbejdet i grupperne.
Årstema: Vi har de senere år haft et årstema under hvilken vi definerede
arrangementerne. Dette arbejde er nu lagt i en fast struktur, herunder at vi
sikrer erfaringsopsamlingen.
Kvalitet og faglig dybde: Strukturere arbejdet således at medlemmernes brede
viden udnyttes
Alle sammen tiltag som et vil gøre vores forening endnu mere professionel.
Når vi kigger ind i 2012 er overskriften ”Transformation” og jeg kan se
-

Et fagligt spændende arrangementprogram, der omfatter de dynamiske
arrangementer, workshops, studietur m.v. nogle klart defineret, andre på
vej og så dem, vi slet ikke kender endnu.

-

De nye tiltag omkring netværksgrupper medfører at flere hos de enkelte
medlemsvirksomheder bliver involveret og at vi som forening kan tilbyde
”nye produkter”

-

En fortsat positiv udvikling i antal medlemmer og vel at mærke tilfredse
medlemmer.

-

En ny ”femårsplan” for foreningen. Arbejdet skydes i gang i april,

En plan, der når, den udføres, vil være endnu et spændende skridt i Byens
Netværks og dermed byens udvikling.
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