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NYTÅRSTALE 2023 

Når verden forandrer sig så pludselig og så markant som først 
pandemien i hele verdenen medførte og nu med krig i Europa 
- så har vi alle brug for at samles og for at værne om hinanden.

Det gælder selvfølgelig først vores familier og vores venner, men 
det gælder også vores kollegaer og samarbejdspartnere som vi 
bruger mange af vores vågne timer sammen med. 

Derfor er Byens Netværk endnu mere relevant og endnu mere 
nødvendig end nogensinde før. 

Vi skal samarbejde og vi skal hjælpe hinanden i de daglige 
udfordringer, både når det gælder faglighed og kvalitet, udfordret 
økonomi, lange leveringstider, manglende arbejdskraft, manglende 
projekter eller hvad der netop ligger på jeres bord og bekymrer jer. 

Ingen ved hvad fremtiden bringer, 
Ingen ved hvor det ender,  
Ingen ved hvor lang tid det tager.  

Men én ting ved vi – det nytter ikke at konflikte og skændes over 
en manglende levering der fører til en forsinkelse eller en 
projekteringsfejl, en udførelsesfejl eller hvad det kan være sket.  
Vi skal løse det sammen! 

Og som vores dronning sagde i hendes nytårstale: 
”Man kan gå begge veje over broen” 

Så brug vores stærke netværk og ræk ud til hinanden.  
Lad os mødes og tale sammen og hjælpe hinanden.  
Så kommer vores branche og alle os og dem den berører, 
stærkere gennem disse usikre tider. 
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Hvad skal vi sammen i Byens Netværk i 2023? 
 
Vi har aldrig været flere medlemmer end vi var ved årets udgang. 
Sekretariatet er vokset og har mere fart på end nogensinde 
- vi har mange planer og nye ideer 
- og vi samarbejder med endnu flere kollegaer i branchen end 
nogensinde før.  
 
Sammen skal vi ud at se på mange af de nye projekter vi arbejder 
på i branchen og vi skal vidensdele og blive klogere på meget af 
det vi eller andre har udrettet i de tidligere år, både i Danmark og i 
udlandet.  
 
Vi skal debattere i vores mange netværksgrupper og på vores 
debatsaloner. 
 
På vores arrangementer vil vi skabe rum: 
• rum for dialog 
• rum for vidensdeling 
• rum for skabelse af nye relationer og  
• rum for samvær med nuværende relationer 

 
Og vi skal og vil fokusere på alle de aktuelle emner:  
• bæredygtighed (klima, biodiversitet, socialt og økonomisk) 
• digitalisering (forretningsmuligheder og nye arbejdsformer) 
• den sociale opdeling af byen 
• samarbejde  
• og meget mere 

 
– alt det der er vigtigt, både på den korte bane og på den lange 
bane.    
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Jeg har sagt det i en tidligere tale, tre år tilbage, hvor vi ikke anede 
hvad der lå forude – og det er mere relevant end aldrig før: 
 
Her i vores unikke netværk, hvor vi mødes og ser på de bygninger 
vi hver især, på den ene eller anden måde, har været med til at 
bygge, hvor vi debatterer nye trends og udfordringer, rejser ud i 
verden sammen, fester sammen  
– her har vi alle muligheder for at gøre en forskel. 
 
Vi kan om nogen, med vores helt unikke netværk, gøre hinanden 
klogere, bedre og stærkere. 
 
 
Her til slut vil jeg gerne sige tusind tak for jeres store indsats  
• til alle jer medlemmer, som hver især byder ind til netværket 
• til arrangementsudvalget, for alle jeres gode ideer 
• til bestyrelsen, for at sætte retning og holde fast 
• og ikke mindst til sekretariatet, for jeres drive og kæmpe 

indsats 
 
Byens Netværk – det er jer!  
 
 
I aften skal vi feste sammen 
I aften skal vi samles og værne om hinanden  
I aften skal vi bygge broen (vi kan gå på begge veje) 
 

RIGTIG GODT NYTÅR 
d. 06.01.23 - Henriette Dybdal Cajar 


