Generalforsamling 2022
Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
på valg:

Balder Johansen
Daglig leder af Københavns største kooperative og bæredygtige byggefirma, Logik
& Co.
Vi har i mere end 20 år udført renoveringsopgaver og opført mindre nybygninger
i København med fokus på godt håndværk, bæredygtighed og socialt ansvar.
Jeg er aktiv i mit lokalområde på Nørrebro og i resten af København. Jeg sidder i
en række bestyrelser, herunder Mændenes Hjem og bliver ofte brugt i
rådgivende udvalg om emner som bæredygtighed og socialt ansvar.
Derfor genopstiller jeg:
Jeg vil være de små og mellemstore entreprenørers stemme i Byens Netværk.
Jeg ønsker en levende storby med plads til undergrundsmiljøerne. Mit
København ville ikke være det samme uden Christiania, Ungdomshuset og alle de
andre lokale beboerinitiativer.
Jeg arbejder for, at Byens Netværk også har fingeren på pulsen i den
storbybevægelse, der sjældent rammer forsiderne pga. deres positive bidrag til
byudviklingen, men som er så vigtige for et mangfoldigt og interessant
København.

Christian Hartmann
•

Uddannet Akademiingeniør (bygning) fra DIA i 1985

•

Mangeårig karriere hos COWI blandt andet som projektchef for
bygherrefunktionen i forbindelse med Metro byggeriet, samt projektleder for
de indvendige arbejder på DR’s koncertsal.

•

Ansat hos ATP Ejendomme fra 2006-2020. Medlem af direktionen og direktør
i Property Management, der omfatter projekt og driftsafdelingerne samt
byggeteknisk ejendomsudvikling. Flere bestyrelsesposter i ATP Ejendommes
investeringsselskaber.

•

Siden september 2020 Teknisk Direktør i PensionDanmark, herunder
ansvarlig for Bygherre-funktionen.

Derfor genopstiller jeg:
Ser Byens Netværk som: En væsentlig og alsidig organisation, der på en fin og
uformel måde formidler og deler viden inden for ejendoms- og byggebranchen,
hvilket bestyrelsens sammensætning tillige reflekterer.
Bidrag og rolle i forbindelse med bestyrelsesarbejdet: Bidrager med personlig
erfaring opsamlet efter mange år som aktiv i byggebranchen og specifikt med
viden fra rollerne som bygherre, ejendomsinvestor og udvikler.

Frederik Spanning
Jeg arbejder til daglig i CREE Denmark A/S, som er en del af en global
virksomhed, der har specialiseret sig i at designe og bygge boliger og
kontorer efter et bæredygtigt koncept, der bruger træ i de bærende
konstruktioner, og som kan bruges til højhusbyggeri.
Min uddannelsesbaggrund er bygningsingeniør, og jeg har arbejdet i både
store og små organisationer som entreprenør, som forretningsudvikler og
som projektudvikler.
Derfor genopstiller jeg:
Byens Netværk er for mig et nærværende og moderne netværk, der er i
stand til at samle branchen om aktuelle emner og begivenheder, og
personligt har givet mig et bredt og seriøst netværk med folk fra alle dele af
branchen.
Jeg har været medlem af Byens Netværks bestyrelse i flere år og
genopstiller, fordi jeg gerne vil bidrage til, at netværket fortsætter med at
udvikle nuværende såvel som nye netværksprodukter og prioritere sine
indtægter, så der er økonomisk råderum til denne udvikling.

Thomas Bak
Direktør og medejer af en nichepræget leverandørvirksomhed, Fredsted Floors,
beliggende i Aarhus. Vi designer luksuriøse trægulve og kundetilpassede
løsninger til både inden- og udendørs arealer. Desuden er vi eksklusiv distributør
af Mosa Tiles i Danmark og Norge.
Jeg er uddannet trælastsælger og har efterfølgende udbygget dette med en HDA. Dette resulterede i et karriereskift til leder og senere virksomhedsejer.
I mere en 15 år har jeg fungeret som mellemleder og direktør og har i min
karriere arbejdet med ledelse inden for strategi, proceshåndtering, projekter,
personale, administration, økonomi, salg mm.. Desuden har jeg selv
repræsenteret firmaerne eksternt i mere end 10 år og genereret et stort netværk
herved.

Derfor genopstiller jeg:
Siden 2011 har jeg deltaget aktivt i Byens Netværk som almindeligt medlem, og
har gennem de senere år haft lyst til at udbygge denne involvering som medlem
af bestyrelsen.
Med netværkets indtog i Aarhus er det desuden naturligt at tilbyde min fulde
opbakning og aktive deltagelse - både ved at repræsentere leverandørerne samt
det jyske.

Torben Mauritzen
•

Født, opvokset og bosat i København med stort engagement i byens udvikling

•

Advokat (H) og MBA – bidrager blandt andet med juridisk viden i bestyrelsen
for Byens Netværk

•

Har arbejdet med fast ejendom i hele min karriere med fokus på overdragelse
og udvikling af ejendomme

•

Stor interesse for arkitektur, byggeri og bæredygtighed

Derfor genopstiller jeg:
Synes Byens Netværk er fantastisk både fagligt og socialt

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 opstiller jeg:
Jeg har været suppleant i bestyrelsen det seneste år og med i Byens Netværk i flere
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.

Præsentation af suppleanter
på valg:

Anne Pind
Arkitekt MAA og ph.d.-stipendiat ved Det Kgl. Akademi, Institut for bygningskunst og
kultur.
Jeg har mange års erfaring fra byggebranchen og mediebranchen. Først har jeg arbejdet
som projektleder hos Bertelsen & Scheving Arkitekter og siden som redaktør på fagbladet
Arkitekten og arkitekturkritiker for Politiken. Sideløbende har jeg undervist på Det Kgl.
Akademi.
Som forsker går jeg på opdagelse i historiske, tværfaglige netværk. Jeg undersøger, hvilke
muligheder kvinder har haft for at bygge, og hvordan de bidrog til byens udvikling, inden
de fik adgang til formel uddannelse.
Min forskning bidrager til en mere mangfoldig arkitekturhistorie, der ikke kun hædrer
enkeltpersoners mesterværker, men også de relationer vi bygger med.

Derfor opstiller jeg:
Byens Netværk bygger netop på relationer og udgør et vigtigt dialogrum, som jeg meget
gerne bidrage til fremover.
Fra min nuværende position på Det Kgl. Akademi, arbejder jeg for at støtte samarbejder
mellem undervisning, forskning, internationale netværk og lokale fællesskaber.
Forskning har også brug for at blive mødt og udfordret af nye synspunkter. Derfor stiller
jeg op som suppleant til bestyrelsen. Jeg glæder mig til at møde jer og starte samtalen.

Asal Mohtashami
Arkitekt MAA og indehaver af AIM-byliv.
Jeg er uddannet arkitekt MAA og arbejder indenfor byudvikling, samskabelsesprocesser og minoritetsperspektiver. Jeg har en bred erfaring både fra den private
og den offentlige sektor, hvor jeg bl.a. har været med til at tegne et botilbud til
tidligere hjemløse i Hamburg, har afholdt flere samskabende projekter i forskellige
skoler (unge, specialklasser) og sammen med COurban og Urban 13 omdannet
byrummet under Bispeengbuen.

Mit fokus handler i bund og grund om at undersøge menneskers behov og skabe
de mentale og fysiske rammer, hvor de inddragede målgrupper kan udfolde sig og
være en del af byens rum.
Derfor opstiller jeg:
Gennem vildskudsordningen fik jeg mulighed for at udforske Byens Netværks
tilbud og arrangementer. Det er inspirerende at mødes på tværs og opleve
netværkets potentialer.
Jeg vil gerne være en del af netværkets udvikling og sætte præg på aktiviteter og
fællesskabet i netværket. Jeg ønsker at tage mine erfaringer og perspektiver med
ind i bestyrelsen og være en endnu mere aktiv del af Byens Netværk.

