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Årsberetning Byens Netværk 2019 
Ved bestyrelsesformand, Henriette Dybdal Cajar 

 
 
 

KORT INDLEDNING  

2019 synes lige nu meget langt væk - både fordi vi nu er helt henne i august - men 
mest da vi fra starten af 2020, som i alle andre brancher, har været gennem en noget 
anderledes periode end vi er vant til – og det er ikke slut.  
Hvordan det ændrer branchen og os (Byens Netværk) ved vi ikke endnu, det må vi 
se tilbage på, ved næste års generalforsamling. 
 
 
SÆRLIGT FOR 2019 

2019 var for Byens Netværk et travlt og spændende år, hvor særligt vores udvidelse 
mod Vestdanmark, med arrangementer og netværksgrupper i Aarhus, var i fokus og 
fyldte en del i kalenderen. 
Det var vigtigt for os, at vores udviklingsmål fra 2018, kom godt i gang, så 
medlemmerne i det jyske fandt os spændende og blev prioriteret lige så højt som alle 
vores medlemmer gør. 
I 2019 afholdte vi 4 arrangementer i Aarhus og vi glæder os til endnu flere i fremtiden. 
 
 
ARRANGEMENTER 

I 2019 afholdte vi i alt ca. 60 arrangementer; vores velkendte ”ud-af-huset”- arrangementer, 
vidensdelingsarrangementer, debatsaloner, studieture og meget mere. 
 
Ud-af-huset- arrangementer, hvor vi ser på byggeriet, videndeler og netværker, bød i 2019 
blandt andet på ”Byudvikling i Tingbjerg, ” Venligbolig plus – socialt bæredygtige boliger”, 
”Det nye rigshospital – Nordfløjen”, ”Byvandring i det historiske København”, på tur rundt i 
”Metro Cityringen”, ”Aarhus K - Æggepakkeriet, Godsbanen & New Aarch (ny 
arkitektskole)”, ”Skovtårnet ved Gisselfeld”, og meget mere.  
Altid meget alsidige besøg, arrangeret så der er noget for alle vores medlemmer.  
 
Debatsalonerne, hvor vi udforsker og udfordrer, handlede i 2019 om jobskifte og 
partnerskaber, hhv.:  
Morgendebatsalonen ”På den anden side”, som var arrangeret i samarbejde med Danske 
Arkitektvirksomheder, hvor vi hørte fire forskellige personer fra byggebranchen fortælle om 
deres indsigter i forbindelse med jobskifte og 
”Branchens nye partnerskaber”, hvor Byens Saloner samlede partnerskaberne: KAB 
TRUST, fsb HJEM og ByK TRUST i salonens sofahjørne og hørte og debatterede om den 
nye samarbejdsform og hvad partnerskaber betyder for branchen. 
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De lidt længerevarende arrangementer, på en, to eller flere dage, udviklede sig i 2019, i 
både form og antal. 
 
MIPIM i Cannes, havde udover de kendte arrangementer, et nyt arrangement, afholdt i 
samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder med titlen ”Byggeri med merværdi” 
 
Til Folkemødet på Bornholm, tog Byens Netværk på en heldagstur, hvor vi sammen med 
Danske Arkitektvirksomheder og BL - Danmarks Almene Boliger, afholdte et arrangement: 
”Byggeriets dilemmaer på folkemødet - debat med Mads Steffensen”.  
Her havde Henriette Sofie en helt særlig oplevelse, hun fik overtalt Bornholmerfærgen til at 
indsætte en ekstra færgerute sent om aftenen, så vores arrangement kunne lade sig gøre – 
stor cadeau til Henriette, og endnu et billede af hvad vores sekretariat kan gennemføre.  
(I bagklogskabens klare lys var det måske fordi de andre færger var udsolgte, men lad 
hende nu bare blive i troen ����). 
 
Vi tog på en heldagstur til Middelfart, byen, der kan bryste sig af at have Danmarks mest 
bæredygtige rådhus og smukkeste klimatilpasning. 
 
Og sidst men ikke mindst, var vi i november på studietur til Marrakech, Marokkos maleriske, 
mangfoldige metropol hvor deltagerne oplevede byens historiske arkitektur og 
bygningskunst side om side med nutidens buldrende byudvikling. 
 
 
Listen er lang, og der skal igen i år, gives en stor tak og stor ros til arrangementsudvalget, 
som udgøres af sekretariatet og repræsentanter fra vores medlemmer. De lægger en 
kæmpe indsats i at udvikle og planlægge alle de spændende nye arrangementer.  
Og som altid, er vi utrolig glade for, at rigtig mange af jer medlemmer byder ind med gode 
ideer og hjælp til arrangementerne. 
 
Stort se alle arrangementer i 2019 var igen med stor tilslutning.  
Vi havde ca. 2.000 deltagere på arrangementerne, heraf var der godt 900 unikke deltagere. 
 
Alle vores arrangementer er foreviget med flotte og fyldestgørende fotoreportager, der ligger 
på vores hjemmeside, under hvert enkelt afholdt arrangement. 
 
På hjemmesiden finder I også vores Klumme, vores Stafet og ”Byens Podcast”. 
 
Vores Netværksgrupper skal også nævnes. 
De er utrolig populære, og der kommer flere og flere til – i slutningen af 2019 igangsatte vi 
yderligere 1 gruppe i Aarhus. Flere af grupperne har ventelister på grund af den store 
interesse fra vores medlemmer. Der er flere i støbeskeen, så der er håb forude. 
 
 
UDVIKLING  

I 2019 har udvidelsen mod Vestdanmark og det valgte fokus på Aarhus, fortsat optaget 
bestyrelsen. Det var vigtigt, at de rigtige arrangementer og indsatser blev sat i værk, specielt 
når kontoret ligger i København, fysisk lagt væk.  
Bestyrelsen indstillede bevidst medlemmer fra Aarhus til valg, stadig med fokus på at vi 
repræsenterer alle vores medlemsgrupper, og fik 2 suppleanter fra Aarhus valgt ind på 
generalforsamlingen i maj.  
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Derudover har bestyrelsen haft fokus på at udvikle, men også fastholde vores 
kernekompetencer – vores arrangementer, hvor vi kan netværke og vidensdele. 
Det er vigtigt at vi afsætter tid til at netværke, på alle vores arrangementer, så vi kan pleje 
vores nuværende relationer og også skabe nye. 
 
Vi var godt 350 medlemsvirksomheder i slutningen af 2019. 
Årsskiftet gav dog som altid udmeldinger (pga. firmaer der konsoliderer, kontaktpersoner der 
skifter job, m.m.) og ved dette årsskifte var det ingen undtagelse med ca. 50 udmeldinger.  
Vi får normal altid nye medlemmer i løbet af året, og 2020 er ingen undtagelse, men pga. 
Corona har det dog været en smule anderledes.  
 
 
ØKONOMI 

Byens Netværk har et solidt økonomisk fundament, et fundament der er nødvendigt for at 
drive en foreningen med egne ansatte, samtidig med, at der skal være plads til at udvide, 
udvikle, afholde flere og større arrangementer – og kunne stå en krise igennem. 
 
Vi har i 2019 omsat for godt. 2,8 mio. kr. i kontingenter, derudover kommer evt. overskud fra 
studieture, netværksgrupper, m.m., hvilket resulterede i, at vi kom ud med et overskud på 
godt 260.000 kr.  
 
Et overskud der som altid kun bruges på vores medlemmer, og som også skal sikre Byens 
netværks fortsatte eksistens og udvikling.  

 
Egenkapitalen pr. 1.1.2020 er på godt 2 mio. kr., hvilket flot dækker vores forpligter og 
risikoen pt. 
 

 
TEAMET BAG 

Sekretariatet har med direktør Henriette Sofie Larsen i spidsen igen leveret en meget 
professionel indsats. Et sekretariat der består af 5 faste medarbejdere og to studenter-
medhjælpere, der med deres forskellige funktioner og ansvarsområder, sørger for, at hver 
og en af medlemmerne serviceres efter bedste stil, og for at den daglige forretning drives 
professionelt.  
De har igen formået at iværksætte endnu flere nye og spændende tiltag og levere et kæmpe 
udvalg af spændende arrangementer. Stor stor ros til sekretariatet. 

 
Det gør, at driftsarbejdet for bestyrelsen stadig forbliver nemt, så der kan fokuseres på 
strategi, udvikling og vækst. Bestyrelsen lægger et stort arbejde i at medvirke til, at vi 
forbliver Byens Bedste Netværk, et netværk der engagerer sig, involverer sig, sætter 
netværk og relationer højt på dagsordenen og som fortsat udvikler sig og udfordrer.  
 
Tusind tak for den store indsats til sekretariatet, til bestyrelsen, til arrangementsudvalget og 
ikke mindst til medlemmerne. 




