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Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

på valg:



Henriette Dybdal Cajar

Adm. direktør og partner i SINUZ. SINUZ er en mindre 
specialistvirksomhed, hvor vi tilbyder rådgivning vedr. tekniske 
installationer, energi og indeklima i både nybyggeri, renovering og 
ombygning af hhv. boligbyggeri, institutioner, erhverv, mv.. 

Jeg er uddannet bygningsingeniør i 1995 og har gennem min karriere 
arbejdet med både projektering, projektledelse, procesledelse, salg, 
netværk, personaleledelse, administration, virksomhedsøkonomi, 
mm. – i både den lille og den store rådgivervirksomhed.

Derfor genopstiller jeg:

Jeg har været engageret i Byens Netværk i over 13 år, først 7 år i 
arrangementsudvalget og de seneste 6 år som bestyrelsesformand.

Byens Netværk er medlemmernes forening – for alle medarbejdere i 
hele organisationen. 

Jeg vil fortsat arbejde for at Byens Netværk udvikler sig sammen med 
branchen og bestræber sig på, altid at være et skridt foran – samtidig 
med at vi holder fast i, at være medlemmernes forening!

Præcis det har gjort, at jeg i dag har et kæmpe netværk, med mange 
værdifulde relationer. 



Kirsten Anker Sørensen

Koncern direktør i LINK Arkitektur og Adm. Direktør i LINK arkitektur 
Danmark.

LINK arkitektur er en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder 
med 16 kontorer og 500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. LINK 
arkitektur specialiserer sig i større velfærdsbyggerier, der tilgodeser 
både arkitektur, samfund og borgere. LINK arkitektur har desuden en 
stærk position inden for sygehusbyggerier i hele Skandinavien og står 
i Danmark bl.a. bag det avancerede Center for Partikelterapi på 
Aarhus Universitetshospital (2019) og det nye Aalborg 
Universitetshospital, som står færdigt næste år. 

Jeg er uddannet økonom fra CBS i 1991 og har gennem min karriere 
arbejdet med ledelse og udvikling af virksomheder i flere forskellige 
brancher. De sidste 10 år har jeg arbejdet i arkitektbranchen.

Derfor genopstiller jeg:

Jeg har været medlem af  Byens Netværk i mange år og nydt godt af 
de mange relevante tilbud, som Byens Netværk udbyder. 

Byens Netværks udvikling er mit fokus. Jeg vil gerne være med til, at 
netværket bliver en vigtig stemme i branchen. En stemme som 
fremmer og udvikler foreningens medlemmer og virksomheder.  



Mette Mogensen

By- og boligudviklingschef i Domea.dk, som er en af Danmarks førende udbydere af 

administration og rådgivning, herunder byggeri og byudviklingsprojekter til den almene 

branche. 

Jeg er uddannet arkitekt i 1993 og har arbejdet på både tegnestuer, i Københavns Kommune, 

som udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden og var forud for min ansættelse i 

Domea.dk udviklingschef i COWI gennem en årrække.

Jeg har arbejdet med udvikling den største del af min karriere, og har nu fokus på at sikre at 

Domea.dks landsdækkende 12 mia. kr. store portefølje af byggeprojekter sikrer beboerne nye 

boligtyper, udvikling af udsatte boligområder, styrkelse af bydele samt bæredygtigt byggeri. 

Jeg er del af Arkitektforeningens fagdommerkorps.

Derfor opstiller jeg:

Jeg har været i Byens Netværk i flere år. I netværk, på ture og til arrangementer. Jeg elsker den 

måde de formår at skabe en afslappet stemning, hvor man føler sig velkommen og del af 

gruppen, samtidigt med at man får god faglig inspiration – sammen med andre. Mit netværk 

giver mig hertil en bred indgang til faget og mulighed for at høre og teste synspunkter i 

fortroligt rum. 

Jeg nyder de ændringer og den fremsynethed, der præger det almene byggeri i disse år. Her er 

både gode eksempler på bæredygtigt byggeri og generøs faglig vidensdeling kombineret med 

et stærkt fokus på fællesskaber.

Den fremsynethed findes til overmål i Byens Netværk og jeg håber at kunne bidrage til og 

styrke Byens Netværks ønske om at inspirere, fænge og favne både nuværende og nye 

medlemmer.
Foto: Jacob Ljørring  
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Anne-Mette Hjøllund Madsen
Arkitekt MAA og rådgiver hos BARK Rådgivning. 

Jeg er Arkitekt MAA og rådgiver hos BARK Rådgivning, hvor vi rådgiver fonde, 
kommuner, stat og ildsjæle i strategisk udvikling af bygninger og steder. Vi 
omsætter idéer og udfordringer til konkrete og realiserbare projekter og 
planer.

Og vi arbejder i hele landet – fra Vestkysten, Folketinget og Nationalmuseet 
til mindre landsbyer, bysamfund og nationalparker. 

Derfor genopstiller jeg:

Byens Netværk skaber et rum, hvor vi kan mødes og en uformel ramme for 
samtalen på tværs om udviklingen af vores by.

Jeg har været medlem i en håndfuld år, været aktiv i arrangementsudvalget 
og i de seneste år også siddet med i bestyrelsen. 

Det er super spændende at være med til at give vores dialog - og måden vi 
mødes på - en retning, og jeg vil gerne fortsat engagere mig i vores forening. 
Jeg stiller derfor op som suppleant til bestyrelsen. 



Kathrine Brandt

Landskabsarkitekt og medindehaver af Thing Brandt Landskab ApS siden 
2012. Vi tilbyder rådgivning i alle rådgivningsfaser fra idéudvikling og 
brugerprocesser til udvikling af bygbare projekter. 

Jeg er uddannet landskabsarkitekt i 1998 og har arbejdet i private 
landskabsarkitektvirksomheder i Norge og herhjemme. Jeg har beskæftiget 
mig med idéudvikling, projektering, projektledelse, personaleledelse, 
virksomhedsstrategi og -økonomi.

Jeg er censor på KU, Life i Landskabs arkitektur og Byplanlægning.

Derfor genopstiller jeg:
Jeg har været i Byens Netværk i et par år, og hver gang jeg møder op til en 
studietur, en nytårskur eller et projektbesøg går jeg glad derfra. Jeg er blevet 
inspireret og motiveret af hver og en af de mennesker, jeg har mødt i 
netværket.

Som landskabsarkitekt repræsenterer jeg en flig af den samlede branche. Jeg 
imponeres gang på gang af, hvor vellykkede projekter bliver, når de bliver til i 
respektfulde tværfaglige fællesskaber.

Fællesskab er et drivmiddel i Byens Netværk og fællesskabet opstår på tværs 
af fagligheder og roller. Jeg brænder for at påvirke og blive påvirket af resten 
af medlemmerne i Byens Netværk. 


