Aarhus 12.03.2015 – Formandens beretning.
Kære alle fremmødte.
Foreningen BIM Aarhus har nu eksisteret i 4 år og er nu vel etableret med 500 medlemmer.
I det forgangne år har bestyrelsen haft fokus på at afholde endnu en stor konference, at udvide bestyrelsens eget
netværk med en tænketank, arbejder med en ny hjemmeside og fortsætte rækken af netværksmøder.
En af de vigtig opgave fremadrettet er forsat at holde fast i 2 principper: At sikre at netværket forbliver så neutralt som
overhoved muligt, hvilket er en udfordring i denne digitale verden med både Facebook og LinkedIn gruppe. Hvad der til
gengæld ikke er en udfordring er at sikre at alt arbejde der udføres i foreningen er ulønnet. Når vi spørger er der næste
altid et ja.
Netværksmøderne er sponsoreret, ved bidrag fra Aarhus Arkitekterne, 3D Byggeri, Arkitema samt schmidt hammer
lassen architects, hvilket gør det muligt at kunne dække oplægsholdernes transports udgifterne samt forære et par
flasker vin som tak.
LinkedIn gruppen har nu mere end 750 følgere og har over det sidste år haft flere spænde dialoger, så forsæt endelig
med det.
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.
Et spændende nyt tiltag er Tænketanken. I bestyrelsen har vi inviteret 10 innovative BIM interesserede faglig dygtige
kompetencer fra hele byggebranchen til at komme med forslag, inspiration og gode idéer til foreningens forsatte virke. Vi
har første workshop 22 april som vi glæder os meget til. Det forventes at vi skal mødes 1 – 2 gange om året.
Der kommer mere om det på hjemmesiden.
Hjemmesiden er ligeledes ved at få en helt ny profil så det bliver letter at få adgang til det store materiale som vi
efterhånden har fået genereret. Det udføres i samarbejde med elever fra Teknisk skole.
Årets største arrangement var uden tvivl BIM Europe konferencen, 7 internationale oplægsholdere, 370 deltagere og et
sponsorbudget på 200.000,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.
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 World er under planlægning, det bliver spændende endnu engang at have fornøjelsen at
invitere BIM kompetencer til Arkitektskolen Aarhus fra hele Verden. Det bliver d. 1 oktober 2015.
Der skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen, I det forgangne år har den oprindelige stifter Christian Bolding valgt at
overdrage sit hverv til Søren Sti Andersen som vi er rigtig glade for at byde velkommen i bestyrelsen. Så en stor tak til
Christian for indsatsen og din store viden.
Så der skal lyde en tak til næstformand Lone Sand, kasser Mette Mikkelsen, Ansvarlig for hjemmesiden Christoffer
Nielsen, formand for planlægnings komitéen Eigil Nyboe, revisor Søren Sti Andersen samt Per Kortegaard, der alle
lægger en kæmpe arbejdsindsats i bestyrelsen og netværket.
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 næstformand Lone Sand, kasser Mette Mikkelsen, revision Søren
Sti Andersen og hjemmeside ansvarlig Christoffer Nielsen der er alle på valg og modtager genvalg
En stor tak til jer alle.
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