Aarhus 31.03.2016 – Formandens beretning.
Kære alle fremmødte.
Foreningen BIM Aarhus kan fejre 5 års jubilæum, hvilket er en milepæl i foreningens historie
I det forgangne år har bestyrelsen haft fokus på at afholde endnu en stor konference, fortsætte rækken af
netværksmøder, ændre foreningens vedtægter for at kunne at udvide kredsen af bestyrelsesmedlemmer, udsendt
sponsoranmodninger samt arbejde med en ny hjemmeside.
At sikre at BM Aarhus forsat er en non-profit vidensdelende foreninger som på samme tid forbliver så neutra som muligt,
er den røde tråd i alt hvad BIM Aarhus kaster sig ud og forsat en af de bærende principper og vigtigste opgaver
fremadrettet.
Et andet bærende princip er, at alt arbejde er ulønnet, deraf non-profil. Når vi spørger om et oplæg til et netværksmøde
eller anden form for hjælp er det altid et ja, hvilket er hele sjælen i BIM Aarhus.
Årets største arrangement i 2015 var uden tvivl konferencen BIM World som blev afholdt 1.oktober 2015, 6 internationale
oplægsholder, 370 deltagere.
Det var på mange måder kulminationen på 5 års arbejde i foreningen. At BIM Aarhus kan tiltrække 6 kendte
oplægsholdere fra hele verden der afsætter ca. 1 uge til at rejse til Europa for at indgå i dialog med BIM Miljøet i Aarhus,
er både fantastisk og tankevækkende. Det handler ikke blot om foreningen BIM Aarhus, det handler om alle de aktive
BIM entusiaster i Aarhus. Vi er dygtige til at vores fag, dygtige til at vidensdele og oplever det skaber værdi, at støtte op
om sådanne tiltag. Uden det aktive BIM Miljø i Aarhus eksisterede BIM Aarhus ikke.
At gennemfører konferencen BIM World er naturligvis ikke muligt uden solid opbakning fra en bred kreds af sponsorer,
27 i alt, der sponsorerede med et beløb på mere end 250.000,- stor tak for støtten.
At gennemføre konferencen BIM World, kræver en kæmpe arbejdsindsat og sammenhold fra hele BIM Aarhus
bestyrelse, men der er særlig en, der igen i år har lagt mange kræfter i at gennemføre konferencen. Formand for
Arrangementsudvalget Eigil Nybo. Uden Eigils kæmpe arbejdsindsats var det aldrig lykkes at gennemføre et sådan
arrangement. Så kæmpe tak til Eigil.
Der har været afholdt 5 Netværksmøder med en bred vifte af emner, som har givet meget velbesøgt møder, og ikke
mindst med mange forskellige mødedeltagere. 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. Det skal forsat være vigtigt for foreningen at netværksmøderne appellerer til hele byggebranchen
og ikke kun rådgivere som er i overtal.
Der er for nyligt udsendt sponsoranmodninger til at støtte gennemførelsen af netværksmøder og der har meldt sig en
række virksomheder, hvilket vi er meget taknemmelige for: Aarhus Arkitekterne, Arkitema, Cadit v. Kristian Stenild, Niras,
Rambøll, Rum Arkitekter, Schmidt Hammer Lassen Architects. Men der er plads til mange flere logoer. Sponsoraterne
gør det muligt at kunne gennemføre rækken at netværksmøder i 2016, hvor nogle af oplægsholderne kommer fra Norge,
UK og Finland.
Et 5 års jubilæum giver anledning til i bestyrelsen at se fremad, for at sikre foreningen BIM Aarhus fortsatte eksistens og
centrale placering i BIM Miljøet i Denmark. Bestyrelsen kan se, at med de nuværende ambitioner og store
aktivitetsniveau er det nødvendigt at udvide kredsen af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Både for at bliver endnu mere professionelle, sikre større fleksibilitet i bestyrelsens omfattende arbejde og derved få flere
skuldre til at fordele opgaverne på. Derfor er der til denne generalforsamling fremsat forslag om vedtægtsændringer, for
at kunne udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. En af bestyrelsens store styrker har altid været
diversitet. Vi er meget bevidste om, at medlemmerne af bestyrelsen skal være forskellige så flest mulige kompetencer og
interesser er repræsenteret, hvilket også er baggrunden for at bestyrelsen har opfordret en række meget kompetente
medlemmer af BIM Aarhus til at stille op,
Hjemmesiden er velbesøgt og en helt ny grafisk profil er under udvikling, så vi sikre en forsat ekstern kommunikation.
Det bliver letter at få adgang til det store materiale som BIM Aarhus efterhånden har fået genereret, det har været længe
undervejs og vi glæder os meget til at kunne præsentere resultatet. LinkedIn gruppen har mere end 1045 følgere og har
haft flere spænde dialoger, så forsæt endelig med det.
Der skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen. I det forgangne år er mange ambitioner blevet gennemført, og det har ikke
mindst været både lærerigt, sjovt og utrolig godt selskab. Så der skal lyde en tak til næstformand Lone Sand, kasser og
grafisk ansvarlig Mette Mikkelsen, Ansvarlig for hjemmesiden Christoffer Nielsen, formand for planlægnings komitéen
Eigil Nyboe, revisor Søren Sti Andersen samt Suppleant Per Kortegaard. Ligeledes en tak til Christian Bolding der altid
er klar med gode råd og kæmpe viden.

Medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år.
Vi har alle stor lyst til at fortsætte arbejdet i BIM Aarhus. Enkelte medlemmer af bestyrelsen har dog mindre tid til
rådighed i en travl hverdag og har derfor valgt at nedlægge deres mandat og have en løsere tilknytning til BIM Aarhus.
Lone Sand og Mette Mikkelsen er ikke på valg.
Christoffer Nielsen er ikke på valg, men ønsker grundet en meget travl hverdag at nedlægge sit mandat
Marianne Friis, Eigil Nybo og Søren Sti er på valg og ønsker genvalg.
Per Kortegaard er på valg som suppleant og ønsker at overgå til planlægnings gruppen i en periode
Christian Bolding er på valg som revisor suppleant og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen har derfor opfordret følgende kandidater til at stille op:
Kenneth Højbjerg som bestyrelsesmedlem, Asbjørn Gregersen som suppleant og Malene Rosgaard Jensen som revisor
suppleant.

En stor tak til jer alle.
Formand for BIM Aarhus, Marianne Friis

