Årsberetning Byens Netværk 2012
2012 har været et hektisk år i Byens Netværk med flere end 40 forskelligartede og unikke
arrangementer karakteriseret ved det enkelte medlems (ildsjælens) ønske om delagtiggøre os
andre i emnet.
Et hurtigt kik på reportagerne under afholdte arrangementer på www.byens-netvaerk.dk viser en
meget stor bredde i arrangementer.
Gammelt brydes ned og nyt bygges op.
”Nedrivning af to højhuse i Rødovre”, ” Bella-Sky”, ”FN-Byen”
Områder transformeres:
”Superkilen”, ”Kulturområde i Helsingør”
Inspiration udefra:
”Studieturene til Århus og Vancouver”
”Tænk nyt – Tænk sammen ” – ”Bier i byen”
For blot at nævne nogle få af arrangementerne.
Fælles for arrangementerne er, at de sker som en del af vores årstema Transformation, og at de er
karakteriseret ved meget stor deltagertilslutning Desværre må vi også flere gange melde udsolgt,
men er man for sent ude, skriv jer på venteliste. Der bliver ofte plads alligevel. Og vi gentager de
mest populære hvis muligt.
2012 blev også året, hvor vi søsatte ”Byens Netværk i dybden”. Et tiltag, vi forventer os meget af.
Under navnene Byens Strateger, Byens Talenter og Byen i tiden fungerer grupperne som en
miniudgave af Byens Netværk og er sammensat af ca. 10 personer fra forskellige aktører i
branchen.
Vi har ligeledes lavet en stor medlemsundersøgelse, hvor der glædeligvis var en stor deltagelse
med over 300 besvarelser fra både medlemmer og kommende medlemmer. Undersøgelsen var
meget omfattende og vil snart være tilgængelig på hjemmesiden.
Medlemsundersøgelsen danner selvfølgelig grundlag for vores videre strategiske arbejde med
strategiplan 2018, som vil foreligge i 1.halvdel af 2013. Heldigvis er udgangspunktet, at der er god
overensstemmelse mellem det vi gør, og det I som medlemmer efterspørger.
Den primære årsag for et medlemskab er adgangen til faglige arrangementer og muligheden for
netværk, men også særlige oplevelser, anderledes inspiration og nye trends vægter højt i
besvarelserne.
De korte eftermiddagsarrangementer er optimale, og ” Byens Netværk i dybden ” er ikke rigtig
kendt endnu, kan man lede ud af undersøgelsen.
Vi har en bred sammensætning af forskellige faggrupper indenfor byudvikling, som jeg synes er en
kolossal styrke i vores videre arbejde.

Vi er ca. 250 medlemsvirksomheder, og har set en tendens til at flere og flere fra den enkelte
virksomhed bliver aktive, hvilket er meget positivt.
Byens Netværk har i 2012 omsat for 1.578.000 kr., og leveret et overskud på 93.000 kr.
Ved årsskiftet har vi en egenkapital på 713.000 kr.
Det er ikke hensigten at drive foreningen med overskud og dermed akkumulere en stor
egenkapital. Omsætningen skal komme medlemmerne til gode i form af flere tilbud og service.
Der er specielt et arrangement i 2013, som vi bruger mange ressourcer på. Som led i vores
årstema ”Transformation” arbejdes på et meget stort arrangement under arbejdstitlen
”Transformation i byggeriet”. Et arrangement, der i indhold, koncept, tid og sted vil være et markant
indspark i den daglige debat og få Byens Netværk endnu mere i fokus.
Derudover fortsætter den linde strøm af vores varemærke ” de hurtige
eftermiddagsarrangementer”, studieturene og den daglige networking.
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