Årsberetning Byens Netværk 2009
34 arrangementer med over 1600 deltagere i 2009.
Det taler for sig selv.
Arrangementudvalget, sekretariatet og vore medlemmer har igen i
år bevist, at Byens Netværk er byggebranchens aktive forum.
De dynamiske arrangementer, der ofte stables på benene med kort
varsel, er foreningens vartegn, og suppleret med workshops og
studierejser, er udbuddet af muligheder bredt.
Arrangementerne har været karakteriseret af bred faglig
spændvidde, stor deltagelse med positive tilbagemeldinger.
Arrangementudvalget vil efterfølgende fortælle om året der gik, og
man kan på vor hjemmeside bl.a. læse om arrangementerne
Vi har en velfungerende organisation med 1 fuldtids- og 2
deltidsansatte (via DAC), og udnytter synergien ved at bo i hus med
DAC. Et samarbejde, som vi ønsker at udvikle.
Brændstoffet til sekretariatet er dog medlemmerne, som aktivt via
arrangementsudvalget eller på anden vis bidrager.
Med en omsætning på knap 1.300.000 mio. kr. og en egenkapital på
380.000 kr, er vi velfunderede, og kan fortsætte vor vækststrategi.
Ved årets udgang var vi således ca. 240 medlemsvirksomheder, som
er karakteriseret ved engagement samt mangfoldighed og dermed
giver den brede indgang til byens udvikling, vi ønsker.
Kort sagt: Alle forudsætninger, for at 2010 og videre frem bliver en
succes, er til stede.
Vor strategi 2013 er at være en velfungerende organisation med 300
medlemsvirksomheder, hvor København vil være Ørestadsregionen,
ligesom vi vil agere fødselshjælper, såfremt andre områder ønsker at
forsøge sig med tilsvarende foreninger, skal vi nok nå.
Vi når det, fordi vi er en ordentlig forening med medlemmer, der er
drevet af et fælles ønske om skabe holdbare positive livsvilkår for os
selv og vore efterkommere.

Årets tema hedder ” Tiden efter vanviddet”, og der er rigtig meget at
tage fat på efter de livlige 00.
Vi fik internationaliseret vor lille andedam med bl.a. internationale
arkitekter og primært østeuropæisk arbejdskraft til håndværket, og
fik dermed en nødvendig inspiration/ udfordring til vor vanetænkning
og strukturer.
Der er p.t. ikke så mange prestigefyldte arkitektprojekter, og den
østeuropæiske arbejdskraft er flyttet andetsteds.
Vi fik ikke løst vor ghettoproblemer i de belastede byområder,
tværtimod udviklede de sig, og desværre er der en stor risiko for nye
ghettoer vil opstå, hvor byområder kun er blevet delvist udviklet,
hvor flere byggerier, er præget af byggesjusk
Et letkøbt ræsonnement er at give internationaliseringen og de
mange lykkeridere skylden, men det er forkert, og nu handler det
om at anvende de måske dyrekøbte erfaringer.
Vort brede netværk skal arbejde med de fantastiske muligheder for
at bryde de fastlåste strukturer og samarbejdsformer ned.
Vi bygger jo ikke hegn mellem leverandør, håndværker, arkitekt,
ingeniør osv. Vi respekterer og inspirerer hinanden.
Lad os påvirke omgivelserne, så tiden efter vanviddet, hurtigt får en
ny overskrift.
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