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Formandens beretning:
Kære alle fremmødte.
Foreningen BIM Aarhus har nu eksisteret i 2 år og er vel etableret.
Der er nu 3 år siden, Christian skrev den første invitation og i de forgange 3 år har netværket udrettet ganske
meget.
I dette år har bestyrelsen haft fokus på at finde sponsorer til netværksmøderne, arrangere endnu en stor BIM
konference, fortsætte rækken af netværksmøder samt arbejde på flere artikel som et kritisk debatindlæg til
BIM udviklingen i Danmark.
Netværket har nu mere end 330 medlemmer hvilket gør netværket ganske stort og interessant for mange.
Det vil være en vigtig opgave fremadrettet at sikre at netværket forbliver så neutralt som overhoved muligt,
hvilket er en udfordring i denne digitale verden med både Facebook og LinkedIn gruppe. Tilsvarende at
holde fast i princippet om, at alt arbejde der udføres i foreningen er ulønnet.
Netværksmøderne er nu sponsoreret, ved bidrag fra Aarhus Arkitekterne, 3D Byggeri, Arkitema samt
schmidt hammer lassen architects, hvilket gør det muligt at kunne dække oplægsholdernes
transportsudgifterne samt forære et par flasker vin som tak.
Der har været afholdt 7 Netværksmøder med en bred række af emner, som har givet meget velbesøgt møde
men ikke mindst med mange forskellige mødedeltagere. Det skal forsat være vigtigt for foreningen at
netværksmøderne appellerer til hele byggebranchen og ikke kun rådgivere som er i overtal.
En stor tak til de mange indlægsholder der har stillet deres omfattende viden til rådighed for os andre, uden
at denne dedikation for at vidensdele, bland foreningens mange medlemmer, var der ikke noget BIM Aarhus.
BIM UK konferencen på Arkitektskolen Aarhus var langt det største arrangement som netværket har
gennemført. Det har været en kæmpe indsats og samarbejde, som kun har været muligt fordi der er en
meget aktiv formand for planlægning komiteen, Eigil Nyboe samt Per Kortegaard og Christian Bolding. Uden
de ældre herre var denne store konference ikke blevet gennemført.
Udover de mere end 330 tilmeldte, det store 150.000,- kr. sponsorbudget og de fantastiske 4 oplægsholdere,
var det mest afgørende det aftryk på BIM debatten i Danmark som BIM UK efterlod. Der har virkelig været en
fantastisk respons både før og efter BIM UK konferencen. Det har fået aktualiseret debatten omkring den

generelle BIM udvikling i Danmark. Med denne konference har netværket virkelig levet op til sin
formålsparagraf at gøre viden tilgængelig for alle og skabe et uformelt neutralt forum hvor der debatteres.
Den næste konference BIM Europe er under planlægning, det bliver spændende endnu engang at have
fornøjelsen at invitere BIM kompetencer til Arkitektskolen Aarhus fra hele Europa. Det bliver d. 2 oktober
2014.
Der skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen, Næstformand Lone Sand, kasser Mette Mikkelsen, Ansvarlig
for hjemmesiden Christoffer Nielsen, formand for planlægnings komitéen Eigil Nyboe, revisor Christian
Bolding samt Per Kortegaard, der alle lægger en kæmpe arbejdsindsats i bestyrelsen og netværket.
Christian har ønsket at trappe ned på arbejdsbyrden og har derfor valgt at overdrage revisorposten til Søren
Sti Andersen men har lovet at vi forsat gerne må ringe med spørgsmål.
Vi har alle stor lyst til at fortsætte arbejdet i BIM Aarhus og derfor stiller vi alle op igen.
Reglerne kræver dog at medlemmerne er på valg hvert andet år, derfor er det formand Marianne Friis,
bestyrelsesmedlem Eigil Nyboe og bestyrelsessuppleant Per Kortegaard der er alle på valg og modtager
genvalg
En stor tak til jer alle.
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