GENERALFORSAMLING 2017 | 23. MARTS 2017
FORMANDENS BERETNING
Kære alle fremmødte.
Foreningen BIM Aarhus kan fejre 6 års fødselsdag. Det er ikke så lidt i en BIM tidsalder
hvor udviklingen går stærkere end nogensinde og alle taler om disruption. Det kan vi
godt være stolte af.
Det har været et meget travlt år i foreningen. Det har været første år med en ny stor
handlekraftig bestyrelse. Bestyrelsen er udvidet fra 7 til 11 medlemmer, fra 1 til 2 suppleanter, ligesom der er kommet en revisorassistent til. Det har været en stor fornøjelse at kunne byde de dygtige nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og de nye
kræfter kan også ses i de mange aktiviteter, som foreningen har kastet sig over.
I den forgangne år har bestyrelsen haft fokus på at gentænke sig selv ved hjælp af de
mange tilkomne bestyrelsesmedlemmer. Hvad skal BIM Aarhus i fremtiden? Hvor skal
vi hen, hvor skal vores fokus være? Hvilke særlige interesseområder kunne være
spændende at udforske? Kan vi genopfinde netværksmøderne? Er det en studietur vi
skal arrangere? Det var netop behovet for en tænkepause og at få rystet bestyrelsen
sammen, der var bag valget om ikke at afholde en stor BIM konference i 2016, som det
ellers har været tradition for siden 2012.
Det er også derfor vi har afholdt workshop med BIM Aarhus Tænketanken ultimo januar 2017. Tænketanken tæller 10 dygtige, meget forskellige og travle dedikerede BIM
kompetencer fra hele branchen, som valgte at tage en hel eftermiddag fri for at komme med deres bedste idéer til BIM Aarhus. De mange gode idéer og ambitioner vil
være med at sikre, at foreningen forsat er vedkommende for dens mange brugere, så
en stor tak til Tænketanken.
2016 har også været præget af en ny sponsorindsamling blandt rådgivere og entreprenører, til at kunne afholde netværksmøderne, det er meget positivt at hele 14 virksomheder har valgt at sponsoreret BIM Aarhus – tak for de mange bidrag. Fra bestyrelsen har Lone Sand, Kenneth Højbjerg og Christoffer Nielsen trukket læsset, stor tak for
det.
Ligeledes har BIM Aarhus hjemmeside fået en total makeover. Det er Eigil Nybo der
står bag og har lagt mange timer i et fantastisk stykke arbejde. Helt nyt design, meget
oversigtelig, og slides fra alle afholdte netværksmøder er gjort tilgængelige. Viden fra
bruger til bruger, det er vidensdeling.
BIM Aarhus hjemmeside er uden tvivl en af de mest videns tunge hjemmesider i Danmark. Stor tak til Eigil for det store arbejde. Ligeledes er kommet ny Dropbox, som
Kristian Stenild har været ansvarlig for.
Som nævnt i de tidligere beretninger fra formanden, er det at sikre BM Aarhus forsat
er en non-profit vidensdelende forening, som forbliver så neutral som muligt, den røde
tråd i alt hvad BIM Aarhus kaster sig ud i, og det er 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.
I den forgangne år har der været afholdt 6 netværksmøder, BIM Norge og BIM UK
havde internationalt besøg, fokus på VR, ny teknologi, byggepladsbesøg. De sidste 2
netværksmøder er resultatet af et stort arbejde af bestyrelsesmedlemmerne Asbjørn
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Gregersen og Martin Nielsen. Det har været en ambition at skabe nye mere involverende rammer for gennemførelse af netværksmøderne BIM i processen.
Igen i 2016 er netværksmøderne været meget velbesøgte og præget at et meget højt
niveau, kæmpe tak til alle oplægsholdere samt de mange fra BIM fællesskabet i Aarhus, der støtter op om netværksmøderne. Uden de mange bidrag og deltagere var der
ikke noget BIM Aarhus.
Det har været vigtigt for foreningen at appellere til hele byggebranchen og ikke kun
rådgivere der er i flertal. LinkedIn gruppen har mere end 1116 følgere, hvis du ikke
allerede følger os her, så skynd dig at gøre det.
Hvad der kun var en lille kreds der vidste, var at allerede i august 2015 gik arbejdet i
gang med at pitche Aarhus som konference by til RTC Event Management for at få RTC
/ BILT konferencen til Aarhus i 2017 i kulturåret, efter en idé fra Søren Sti Andersen.
Dette store arbejde er sket i et tæt samarbejde med Visit Aarhus. Der var besøg og
inspektion fra Mr. Wesley Benn og komiteen i Aarhus af flere omgange, indtil vi omkring medio september 2016 fik den glade nyhed at Aarhus havde vundet.
Så var der 4 uger med total hemmelighedskræmmeri, for det var en del af aftalen at
det først offentliggøres på den sidste dag på konferencen i Porto. Det var en kæmpe
forløsning og fantastisk at se hvor glade alle de danske deltagere blev på konferencen.
Hvorfor RTC management har valgt at lægge konferencen i Aarhus på trods af et højt
prisniveau er i høj grad jeres skyld. 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 at det skaber værdi, at støtte op om sådanne tiltag.
Uden det aktive BIM Miljø i Aarhus var BILT aldrig kommet til byen.
Bestyrelsen har 3 større aktiviteter i støbeskeen, under overskriften BIM Community. i
dagene omkring BILT konferencen den 5. -7. Oktober 2017.
Vi afholder en BIM Aarhus Konference med 4 oplægsholdere onsdag den 4 oktober
2017. Temaet har fokus på BIG Data, 0-bug kultur og andre relaterede emner. Som
noget nyt vil temaet ikke handle om teknik, med har en mere teoretisk tilgang, hvor vi
vil prøve at gå bag om BIM. Arbejdsgruppen tæller Eigil Nybo.
Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, er et andet spændende projekt, som
stadig er i planlægningsfasen. Det er vigtigt for BIM Aarhus at gribe chancen for at
nogle af BIM stjernerne fra BILT konferencen til at gæste skolerne eller der kan blive
live streaming af udvalgte oplæg. Det arbejder vi på. Arbejdsgruppen tæller Per Kortegaard, Martin Nielsen og Søren Sti.
Open Door, afholdes ligeledes onsdag den 4. Oktober 2017om eftermiddagen, hvor
både BIM Community i Danmark og de mange udenlandske gæster bydes indenfor. 19
virksomheder er gået sammen for at vise hvordan vi her i Aarhus arbejder med BIM.
Arbejdsgruppen tæller Martin Romby, Eigil Nybo og undertegnede. Det bliver 3 hæsblæsende timer med mange besøg. Fantastisk.
Hver af arrangementerne har arbejdsgrupper, men der er igen i år særligt et medlem
af bestyrelsen som trækker en kæmpe arbejdsindsat, det er formand for arrangementsudvalget Eigil Nybo. Uden Eigils kæmpe arbejdsindsats var det aldrig lykkes at
gennemføre et sådant arrangement. Så kæmpe tak til Eigil.
Til slut en hilsen fra Mr. Wesley Benn, Chairmann for RTC Event, som kom til Aarhus i
uge 7. ”Aarhus er et helt specielt sted, utroligt højt BIM niveau og koncentration af
rådgivere, entreprenører og uddannelsesinstitutioner, der alle arbejder sammen om
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vidensdeling. Ligeledes har byen fantastisk arkitektur, med Dook1, Aros og Moesgaard
Museum som lysende eksempler” – Det er et sted man gerne rejser langt for”
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.
Under selve valgt vil blive gennemgået hvem der er på valg, så det vil ikke fremgå her.
Dog skal der lyde en stor tak til Christian Bolding, som har hjulpet med regnskabet, det
er vi meget glade for.
Et stort tak til jer alle.
Formand for BIM Aarhus, Marianne Friis
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