Årsberetning Byens Netværk 2020
Ved bestyrelsesformand, Henriette Dybdal Cajar

2020 blev alt det, vi ikke regnede med og måske også alt det vi regnede med.
I årsberetningen f or 2019, som blev f remf ørt ved generalf orsamlingen i august 2020,
stillede vi spørgsmålstegn til hvordan branchen ville blive ændret og hvordan vi (Byens
netværk) ville ændre os – og vi lovede at vi ville se tilbage på det ved generalf orsamlingen
i dag.

SÆRLIGT FOR 2020
2020 har lært os mange ting, bl.a. at vores verden og vores hverdag kan f orandre sig
drastisk f ra den ene dag til den anden.
Hvem havde troet at nedlukningen af landet d. 12. marts 2020 ville vare SÅ lang en
periode? - at vi stadig ikke er helt igennem pandemien her i slutningen af maj 2021?
Så hvad har det betydet f or branchen og f or os?
Branchen har haf t travlt.
Byggeriet og byggepladserne gik ikke i stå som f ørst f rygtet.
Men de er blev drevet på en helt anden måde end vi har været vant til.
Byggepladserne skulle omorganiseres så håndværkerne ikke var f or mange samlet ad
gangen i skurene og på arbejdsstedet og størstedelen af dem, der normalt sidder på
kontor, blev sendt hjem og skulle arbejde hjemmef ra.
Og mulighederne f or at netværke f ysisk stoppede brat.
Vi skulle pludselig til at f orholde os til hvordan vi vedligeholde eksisterende relationer og
hvordan man skulle skabe nye, når nu vi ikke kunne mødes eller give hånd som v i plejer.
At drive Byens Netværk – et netværk der er baseret på at mødes f ysisk og opleve
branchen f ra alle dens vinkler og vigtigst, at netværke med hinanden f ace to f ace – det
har i 2020 krævet, at der skulle tænkes helt anderledes end vi plejer.
Og det har sekretariatet gjort, de har gjort Byens netværk digitale – og de har gjort det
godt.

ARRANGEMENTER
I 2020 arbejdede vi på at udvikle og digitalisere vores arrangementer.
Vi f ik af holdt f lere af vores velkendte ”ud-af -huset”- arrangementer, vidensdelingsarrangementer, debatsaloner, m.m. – både dem vi kunne f ysisk og enkelte digitale.
Vores Klumme, vores Staf et og ”Byens Podcast” og netværksgrupper er f ortsat f int gennem hele
2020.
Vores studieture, MIPIM, Folkemødet og en lang række af vores ”ud-af -huset”- arrangementer
blev af lyst eller udsat.
UDVIKLING
Bestyrelsen har i 2020 arbejdet på at støtte op om sekretariat så meget der var behov f or det,
har navigeret gennem nye tider og restriktioner der ændrede sig f ra dag til dag - men har
samtidig arbejdet med at udvikle f orretningen.
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Vi har haf t f okus på at holde f ast i vores kernef orretning, men også på at udvikle den, så vi
kommer stærkere ud på den anden side.
Jubilæumsbogen er blevet til, en beslutning vi tog f ør vi vidste hvilket år 2020 ville blive, en
beslutning vi er rigtig glade f or.
Vi synes selv den er blevet f antastisk, og at den viser præcis hvem Byens netværk er, hvem vi
er. Håber I alle har f ået et eksemplar og har læst den, hvis ikke, så glæd jer. Tusind tak f or et
f lotte arbejde til holdet bag.
Vi var 339 medlemsvirksomheder i slutningen af 2020, hvilket er rigtig f lot, da vi naturligt nok,
ikke f ik lige så mange nye medlemmer i løbet af året, som vi plejer.
Vi var i år særlig spændt på om vores medlemmer ville blive ved årsskif tet eller om tiden havde
ændret på lysten og muligheden til et f ortsat medlemskab.
Udover de sædvanlige udmeldinger (pga. f irmaer der konsoliderer, kontaktpersoner der skif ter
job, m.m.) er der ikke af veget f ra de f orrige år.
Det bliver spændende at se, om antallet af nye medlemmer i 2021 igen stiger.

ØKONOMI
Vi har i 2020 omsat f or lige over 4 mio. kr. i kontingenter, overskud f ra netværksgrupperne,
m.v. og har haf t omkostninger f or 4.1 mio. kr., hvilket resulterede i, at vi kom ud med et lille
underskud på 60 t.kr i f orhold til det budgetterede overskud på 230 t.kr.
Ændringen i f orhold til budget skyldes bla. at vi besluttede at igangsætte produktionen af vores
jubilæumsbog, som vi ikke havde budgetteret med i f ørste omgang. Den ville blive dækket af
etablering af f lere netværksgrupper og det budgetterede overskud.
Det var f ør vi blev klar over at der ville mangle indtægter f ra bla. studieture, MIPIM, m.v., men
at underskuddet ikke blev større, skyldes der blev sparet på andre omkostninger.
Egenkapitalen pr. 1.1.2021 er på lige under 2 mio. kr., hvilket f lot dækker vores f orpligtelser
samt risikoen pt.
Byens Netværk har stadig et solidt økonomisk f undament. Det f undament der skal til f or at drive
en f oreningen med egne ansatte, samtidig med, at der skal være plads til at udvikle og kunne
stå en krise igennem.

TEAMET BAG
Tusind tak f or den store indsats til sekretariatet, til bestyrelsen, til arrangementsudvalget og
ikke mindst til medlemmerne.
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