Årsberetning Byens Netværk 2016
Ved bestyrelsesformand, Henriette Dybdal Cajar

2016 var GRÆNSEFLADERNES år for Byens Netværk
ARRANGEMENTER
Vi har afholdt næsten 50 arrangementer under årets tema GRÆNSEFLADER - de
traditionelle, de lærerige og de lidt skæve – et udpluk, der har været meget svær at
udvælge blandt alle de spændende arrangementer, kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstabelskolen der blev omdannet til ungdomsboliger
Carlsberg Byen og Carlsberg Station
Byggepladsbesøg på BLOX
Det ny Experimentarium
Radon i Byggeriet
Fra byggeaffald til bæredygtig forretning
Byens Netværksdag 2016 - på PapirØen
Byens Saloner blev søsat i 2016 – hvor vi har debatteret om aktuelle emner
Netværkstur til Aarhus
Studieturen til Tokyo

Byens netværk dækker alle tidens Trends med arrangementer der oplyser, udfordrer, stiller
spørgsmål og holder os orienteret om sidste nyt i branchen.
Alle arrangementer har igen været med stor tilslutning, flere med venteliste, og vi arbejder
stadig med stor fokus på at undgå de overtegnede arrangementer.
Og nye typer af udflugter ser dagens lys i 2017 fx et smut til Elbphilharmonien i Hamburg.
Arrangementsudvalget, som udgøres af sekretariatet og repræsentanter fra vores
medlemmer, lægger en kæmpe indsats i at arrangere alle de spændende arrangementer,
hvoraf mange af ideerne kommer fra jer medlemmer, der stadig byder ind med gode ideer
og hjælp til arrangementet.

SYNLIGHED
Derudover har Byens Netværk også været repræsenteret på Building Green, Folkemødet
på Bornholm og MIPIM.
Den årlige MIPIM-konference i Cannes i 2016, var igen en stor succes.
Så stor, at vi i 2016 besluttede at vi i 2017 skulle deltage med en medarbejder mere.
Det resulterede i planlægning af flere arrangementer, og at Byens Netværk blev endnu
mere synlig, både for vores eksisterende medlemmer og måske nye i branchen.
Vores Klumme og Stafet kører på hjemmesiden måned for måned med en masse
spændende vinkler på branchens udfordringer.
Vores netværksgrupper er meget populære. I 2016 havde vi 5 grupper, og med så stor
efterspørgsel, at 2016 blev også brugt på at planlægge flere nye netværksgrupper. En ny
gruppe startede op i begyndelsen af 2017, en anden så dagens lys for godt en uge siden.
Nu skal de konsolidere sig. Så vil tiden vise om der kommer flere til.
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Vi har lavet et nyt tiltag i 2016 - Vildskudsordning – fordi alle har brug for et stærkt netværk
I Byens Netværk vil vi gerne sikre, at også de nystartede og spirende virksomheder har
mulighed for at være med. Derfor har vi besluttet at lave en slags wildcard-ordning, hvor
man kan søge 1 års gratis medlemskab af Byens Netværk, hvis man opfylder nogle skrappe
kriterier. Vi kalder ordningen ”Vildskud”. Vi har fem Vildskuds-pladser og har netop
godkendt vores første vildskud.
Hvem kan søge? Alle unge eller nystartede virksomheder, som i en opstartsfase ikke har
midler til at betale kontingent, kan søge ordningen. Det kan fx være etniske eller socialøkonomiske virksomheder, innovative produktudviklere eller rådgivere med et nytænkende
greb på byen og dens udvikling.
ØKONOMI
Byens Netværk har et solidt økonomisk fundament, et fundament der er nødvendigt for at
drive en foreningen med egne ansatte.
Pr. 1.1.2017 er egenkapitalen på knap 1.3 mio. kr.
Vi har i 2016 omsat for godt 2 mio. kr. i kontingenter, derudover kommer studieture,
netværksgrupper osv.
Vi budgetterede med et overskud på 5.000 kr. og kom ud med et lille minus på 16.000 kr.
Vi skal stadig sikre en god egenkapital fremover, der kan dække eventuelle forpligtelser til
vores medarbejdere, lokaleomkostninger, mv.
Der er flere ubekendte i kommende tid. Fx flytter DAC til BLOX og vi ved ikke, hvad der skal
ske med bygningen derefter.
Vi er ca. 300 medlemsvirksomheder i Byens Netværk - desværre lavere end budgetteret i
2016, hvor vi havde håbet på en medlemsforøgelse. Det er som altid hårdt arbejde for
sekretariatet at fastholde medlemmerne i forbindelse med årsskiftet, hvor kontingentet skal
indbetales og der er flere og flere firmaer der konsoliderer sig.
Derfor budgetteres der med en lille kontingentforhøjelse for de store firmaer og de
personlige medlemmer for det kommende år. Kontingenter for de små firmaer fastholdes på
nuværende niveau.

TEAMET BAG
Sekretariatet har med Henriette i spidsen leveret en meget professionel indsats.
Alle medlemmerne serviceres efter bedste stil, den daglige forretning drives professionelt og
samtidigt har de formået at levere endnu flere nye tiltag og spændende arrangementer,
inspirerende studieture, gå undercover, og meget mere – og ALTID med et smil.
Det gør, at driftsarbejdet for bestyrelsen bliver nemt, så der kan fokuseres på strategi og
udvikling. Bestyrelsen lægger et stort arbejde i at medvirke til, at vi forbliver Byens Bedste
Netværk, et netværk der engagerer sig, involverer sig, sætter networking og relationer højt
på dagsordenen!
Tusind tak for den store indsats til sekretariatet, til bestyrelsen, til arrangementsudvalget og
til medlemmerne.
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