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Årsberetning Byens Netværk 2015 

 

 

2015 var et specielt år for Byens Netværk 

Vi fejrede 20 års jubilæum og foreningen fik sin selvstændighed med egne ansatte og nye 
lokaler.  

Det har været et spændende første år som selvstændig - Byens Netværk vokser.  
Vi har ansat nye medarbejdere i sekretariatet, både en fastansættelse mere, en barselsvikar 
og en ny studentermedhjælper.  

Vores medlemmer har næppe mærket nogen forandring i hverdagen – og dog.  

Forhåbentlig har I mærket, at der er flere arrangementer at deltage i og flere nye tiltag såsom 
Byens Saloner og flere netværksgrupper. 

2015 blev også brugt på at planlægge flere nye tiltag som er startet op i 2016, f.eks. Byens 
Klumme og Byens Stafet. 

Vi har været mere synlige i branchen, ikke mindst pga. vores Byens Netværksdag på 
Papirøen, som var en stor succes, og som har været under planlægning gennem hele 2015. 

Mange aktører i byggebranchen skriver om os, og de små videoklip på vores hjemmeside er 
flittigt besøgt. 

Apropos hjemmeside – så blev den også fornyet i 2015 – et ny lækkert design med en meget 
brugervenlig opsætning. Det er blevet nemmere at tilmelde sig arrangementer, navigere rundt 
mellem de forskellige sider, der oplyser om foreningens mange tiltag såsom reportager fra 
afholdte arrangementer, medlemsoversigten, mm.  

Og som mange medlemmer har efterspurgt, kan man nu også få arrangementerne direkte ind i 
sin kalender, når man tilmelder sig. 

Vi startede Byens Netværks selvstændighed med et solidt økonomisk fundament. Et 
fundament, der er nødvendigt for at drive en foreningen med egne ansatte. Det fundament har 
vi holdt fast i gennem 2015. 

Vi har pr. 1.1.2016 en egenkapital på 1.3 mio. kr.  

Vi har i 2015 omsat for 2.1 mio. kr.  

Vi budgetterede med et overskud på 5.000 kr. og leverede 215.000 kr. Et overskud, der 
skyldes, at vi budgetterede med en sikkerhedsmargen til de løbende udgifter, husleje, mm. 
ifm. vores selvstændighed, som ikke blev brugt, og som også afspejler sig i budgettet for 2017. 

Men det var et overskud over budgettet, og det skal selvfølgelig komme medlemmerne til gode 
i form af flere tilbud og bedre service. 

Men vi skal også sikre en god egenkapital, der kan dække eventuelle forpligtelser til vores 
medarbejdere, lokaleomkostninger, mv.  
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Derfor budgetteres der med en lille kontingentforhøjelse for det kommende år – den første 
forhøjelse i 4 år. 

Vi er ca. 300 medlemsvirksomheder i Byens Netværk.  

Det er hårdt arbejde for sekretariatet at fastholde medlemmerne. Ved årsskiftet, hvor 
kontingentet skal indbetales, der falder medlemstallet altid. Det har vi selvfølgelig en strategi 
for; flere varierede arrangementer osv.  

Det stiller store krav til sekretariatet – og de gør en kæmpe indsats for at servicere alle 
medlemmerne, finde på nye ideer og spændende arrangementer, arrangere studieture, mm.– 
alt samtidigt med, at det hele skal leve op til bestyrelsens forretningsplan og strategier. 

Bestyrelsen lægger mange kræfter i at medvirke til, at vi forbliver Byens Bedste Netværk, at 
huske på hvor vi kom fra, samtidig med at vi fornyr os – og ikke mindst at fokusere på, at vi er 
medlemmernes forening.  

Arrangementsudvalget lægger en kæmpe arbejdsindsats i at idéudvikle og medvirke til at 
arrangere mange spændende, indholdsrige og forskelligartede arrangementer. Og mange 
medlemmer byder ind.  

Tusind tak for den store indsats til både sekretariatet, bestyrelsen, arrangementsudvalget og til 
alle jer medlemmer. 

Der er blevet afholdt næsten 50 spændende og forskelligartede arrangementer under vores 
årstema Mangfoldighed - og igen med så stor tilslutning, at mange hurtigt har været udsolgte, 
og det har været nødvendigt med venteliste.  

Og det er endda selvom der er arrangeret næsten 25% flere arrangementer end i 2014. 

Mangfoldighed har vist sig at indeholde mange forskellige sider og aspekter i alle de 
arrangementer, der har været afholdt i 2015  

– et lille udpluk (som jeg også nævnte i nytårstalen) kan være: 

- ØsterGRO - Danmarks første tagfarm i klimakvarteret Skt. Kjelds 

- Cykeltur med Realdania, GivRum og amerikaneren Jason Roberts fra bevægelsen 
Better Block 

- Korsbæk og Kaperstaldene i Dyrehaven 

- Byggepladsbesøg på Musicon - Danmarks Rockmuseum  

- Filmaften: Kultklassikeren "Metropolis" 

- Byens Netværksbar og julenetværksbar 

- Netværksgrupperne 

- Netværksturen til Viborg 

- Studieturen til Istanbul 

- Og vores nye tiltag i 2015: Byens Saloner 
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Den store tilslutning er ekstremt positivt, og vi arbejder stadig på at undgå de overtegnede 
arrangementer.  

Den årlige MIPIM-konference i Cannes har også været en stor succes. 

Vi har i år sørget for endnu flere medlemsvirksomheders indkvartering og holdt to 
netværksopbyggende arrangementer, med endnu større tilslutning end sidste år. Til vores 
traditionsrige kaffe-rendez-vous på Grand Café var vi næsten 100 deltagere. 

Læs den flotte reportage på hjemmesiden. Her refererer jeg til årets MIPIM, men alt arbejdet, 
hele grundlaget er lagt i 2015. 

Mange og mangfoldige arrangementer blev afholdt i 2015 under temaet MANGFOLDIGHED – 
der nu er afløst af Årstemaet for 2016 og 2017 GRÆNSEFLADER. 

 

 

 

 

d. 07.05.16 - Henriette Dybdal Cajar 


