
Årsberetning Byens Netværk 2013 
 
 
2013 var endnu et hektisk og succesfyldt  år i Byens Netværk. 
 
Hvor succes i en virksomhed som regel måles på økonomiske nøgletal, er dette ikke det 
væsentligste succeskriterium for vores forening. 
 
Selvfølgelig skal økonomien være i orden. Vi lever uden støtte fra det offentlige og fra 
fonde, og baserer vores eksistens stort set udelukkende på medlemskontingenter. 
 
Medlemmerne kommer / bliver  kun, hvis der er en god overensstemmelse mellem det vi 
gør, og det medlemmerne efterspørger. 
 
Ifølge vores medlemsundersøgelse er adgangen til faglige arrangementer og muligheden 
for at netværke de væsentligste parametre, og det må gerne være særlige oplevelser med 
skæve vinkler. 
 
Vi sluttede 2013 med det højeste antal medlemsvirksomheder i Byens Netværks historie: 
ca. 280, og det stiller store krav til sekretariatet og til det store frivillige arbejde, som 
bestyrelsen og arrangementsudvalget lægger for dagen. 
 
Det økonomiske fundament for at drive foreningen sikkert er i orden: 
 
Byens Netværk har i 2013 omsat for 1.828.000 kr. og leveret et overskud på 215.000 kr. 
Ved årsskiftet har vi således en egenkapital på 929.000 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 
bedre service. 
 
Som et led i vores strategiske arbejde, arbejder bestyrelsen med at professionalisere 
foreningen og gøre den ”selvstændig”. 
 
Professionaliseringen kommer bl.a. til udtryk ved  
 

- en opdatering af de vedtægtsændringer, som vi håber generalforsamlingen vil 
godkende. 
 

- strukturer omkring årstema 
Vores arrangementer vinkles i forhold til årstema og temaet afsluttes med en 
konference eller lign. 
 

- iværksættelse af nye initiativer.  
Vi søsatte i 2012 ” Byens Netværk i dybden”- Dette er en succes , som vi nu  
videreudvikler fremadrettet, og vi forventer at igangsætte nye initiativer indenfor det 
kommende år. 

   



- ”egne ansatte” 
Byens Netværk har hidtil hyret sekretariatshjælp ind under klart definerede former 
fra DAC, men som forening har vi ikke haft ansatte. Forarbejdet til at foretage egne 
ansættelser er snart i mål, og i 2014 vil vi ansætte sekretariatsmedarbejderne med 
de glæder og forpligtigelser dette indebærer.  

 
Det er i dette lys, man skal se egenkapitalen på knap 1 mio. kr. 
 
Vores varemærke, arrangementerne, som styres fra ide til udførelse har i 2013 været 
større i antal end nogensinde og med massiv tilslutning. 
 
Der er blevet afholdt mere end 40 spændende og forskelligartede arrangementer under 
vores årstema Transformation. 
 
At nævne disse vil være alt for omfattende, og jeg vil nøjes med at henvise til reportagerne 
på vores hjemmeside. 
 
Årstemaet blev på fornemmeste vis afsluttet med en heldagskonference og netværksdag i 
Dansekapellet – Bispebjergs transformerede krematorium. 
 
En konference, der indeholdt alt det vi gerne vi give byen. Et spændende tema belyst fra 
mange vinkler i anderledes  inspirerende omgivelser og ”på en lidt anden måde”, og 
selvfølgelig udsolgt. 
 
Det er ikke sidste gang vi holder en konference. 
 
Temaet for 2014 er MANGFOLDIGHED, som vi glæder os til at belyse. 
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