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Årets generalforsamling blev holdt i Fæstningens Materialgård.
Referat af generalforsamlingen kan ses på Byens Netværks website, hvor
bestyrelsesformandens årsberetning også kan læses. 

Under den ordinære generalforsamling var der bl.a. valg til bestyrelsen. Seks 
medlemmer genopstillede og blev alle valgt: Frederik Spanning, CREE Denmark, 
Balder Johansen, LOGIK & CO, Christian Hartmann, PensionDanmark, Torben 
Mauritzen, Advokat Torben Mauritzen, Thomas Bak, Fredsted Floors og Kathrine 
Brandt, Thing Brandt Landskab. Arne Høi fra Det Kongelige Akademi og Anne-
Mette Hjøllund fra BARK genopstillede ikke. Der blev valgt to nye suppleanter: 
Anne Pind, Det Kongelige Akademi og Asal Mohtashami, AIM-byliv. Tre 
medlemmer var ikke på valg: Henriette Dybdal Cajar, SINUZ, Kirsten Anker 
Sørensen, LINK Arkitektur og Mette Mogensen, Domea.dk.

Der blev også behandlet og vedtaget et forslag til en vedtægtsændring af 
bestyrelsens betegnelser, således at der bliver brugt det kønsneutrale  ”forperson” 
i stedet for ”formand” og ”næstforperson” i stedet for ”næstformand”.

Efter generalforsamlingens ordinære del blev Erik Svanemose (der går på pension) 
takket for sine mere end 25 års engagement i foreningen, som han har været del af 
siden dens etablering i 1995. Erik har bl.a. været mangeårigt medlem af 
arrangementsudvalget og deltaget i utallige arrangementer, studieture og 
nytårskure. Gerne med sin guitar under armen, altid i højt humør og med et 
kæmpe netværks-gen. 

Dagen sluttede med netværk, søde kager og sprøde bobler.



Øverst: Byens Netværks direktør Henriette Sofie Larsen byder velkommen. Bestyrelsesformand 
Henriette Cajar (nederst tv) fremlægger årsberetning og dagens dirigent er Pia Nielsen (th). 



Sekretariatet fremlægger beretning.



Byens Netværks bestyrelse (fra venstre): Thomas Bak, Henriette Cajar, Balder Johansen, Asal Mohtashami, Mette Mogensen, Torben Mauritzen, Kathrine Brandt og Frederik Spanning.
Christian Hartmann, Kirsten Anker Sørensen og Anne Pind kunne ikke deltage i generalforsamlingen.  



Erik Svanemose går på pension og takkede af i Byens Netværk efter mere end 25 år. Med på vejen fik han taler og gaver, 
herunder en orange ukulele og en collage med fotominder. Og selvfølgelig gav han en - sidste - sang med på vejen. 




