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Kære alle fremmødte.
Foreningen BIM Aarhus har nu eksisteret i 7 år, og året 2017 har været ganske specielt. I bestyrelsen er der
et Før og Efter ”BILT BIM Week” i uge 40 i oktober 2017.
Foreningen har altid været ambitiøs og med den nye bestyrelse med 9 medlemmer, 2 suppleanter og revisor og revisorsuppleanter er vi nu 13 i bestyrelsen, der tilsammen kan bestige bjerge.
Det har været en absolut fornøjelse at arbejde sammen med bestyrelsen, alle har lagt et utroligt arbejde i at
skabe en hel uge med BIM aktiviteter for alle BIM interesserede, og jeg vil gerne takke hver og een i bestyrelsen for helt særlig dedikation, sammenhold, flid og dygtighed.
Hvem kan ellers i deres fritid skabe 3 kæmpe arrangementer under overskriften BIM Community.
Det har kostet mange timer fra hver især, så tak for at være en del af bestyrelsen og gøre alt dette muligt. Vi
kan godt være stolte. Der findes ikke mange lignende non-profit BIM netværk, der opererer i denne skala,
alt sammen på frivillig basis.
BILT / BIM COMMUNITY WEEK
Ambitionen med BILT/BIM Community Week, var at skabe en hel uge med BIM aktiviteter for og med alle BIM interesserede i Danmark, samt de 450 nationale og internationale gæster til BILT konferencen fra
den 5. til den 7. oktober 2017.
BIM Aarhus og Visit Aarhus har i et tæt og positivt samarbejde gennem 1½ år forhandlet med RTC Events
for at få BILT konferencen til byen. Både ”Kulturår 2017” og det særlige aktive BIM miljø i byen, har været afgørende for BILT Events beslutning om at lægge konferencen i Aarhus.
De mange faglige præsentationer i løbet af konferencedagene var både inspirerende og lærerige, der
blev netværket både i løbet af dagen og til de 2 aftenarrangementet på henholdsvis Moesgaard Museum og i Turbinehallen.
BIM AARHUS / BIM COMMUNITY
Bestyrelsen gennemførte 3 selvstændige arrangementer under overskriften BIM Community.
STUDENTERWORKSHOP
Studenterworkshop’en mellem Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen og VIA University College, lagde for først gang fundamentet til et vigtigt fremtidigt BIM / Digitalt samarbejde mellem skolerne.
Studerende og andre interesserede havde mulighed for at deltage i en Dynamo kursusrække gennemført af Lektor Per Kortegaard hen over efteråret, inden de studerende fra de 3 skoler sammen gennemført en ugelang workshop med et projekt fra Arkitektfirmaet Friis & Moltke. Dette blev gennemført dels
på VIA og dels i forhallen ved BILT konferencen. Det er besluttet, at de 3 undervisningsinstitutioner gentager samarbejdet i 2018, så der er måske skabt en tradition.
KONFERENCEN BIM COMMUNITY
Konferencen BIM Community var planlagt ud fra en teoretisk og filosofisk vinkel under overskriften: BIM
in a Human, Social and Historical view.
Med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra Tænketanken i januar 2017 og de mange drøftelser i den nye
bestyrelse, mente vi at tiden nu var moden til at vi supplerede de klassiske BIM emner, men emner af en
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mere perspektiverende digital tankegang og hvor den rivende digitale udvikling nu bringer byggebranchen hen.
De 5 spændende indlæg havde titlerne: BIM i en Europæisk kontekst, No errors culture for Construction
Industri and Aircraft Industry, Architecture and Algoritms og The Breakdown of Predictability.
OPEN DOOR
Open Door samlede 18 virksomheder, der i fællesskab åbnede deres døre for hele byen og BILT konferencens gæster. Under 7 forskellige overskrifter: Open BIM, Collaboration, Construction site, Computational Design, Technology in Buildings, Sustainability og BIM Projects, blev der I løbet af 3 timer gennemført 19 forskellige foredrag rundt om i hele byen.
At himlens sluser åbnede sig lige netop den dag kombineret med flystrejke ude i Europa betød at nogle
af de internationale gæster ikke nåede frem, hvilket resulterede i at ”kun” 150 deltog, contra 280 tilmeldte. Men det gjorde ikke oplevelsen mindre. Måske mere regnvåd, men det var virkelig en fornøjelse
at møde grupper af BIM gæster på vej rundt i byen i de 3 timer, hvor arrangementet foregik.
En stor tak til de mere en 60 personer og 18 virksomheder, der gjorde det muligt. Konceptet Open Door
er bestemt noget vi vil gentage. En stor tak til den række af sponsorer, der gjorde de 3 arrangementer
mulige, et godt eksempel på et samarbejde mellem erhvervslivet og en frivillig organisation om sammen
at skabe gratis arrangementer til glæde for alle.
På BIM Aarhus’ hjemmeside ligger præsentationer fra konferencen, fotografier og en video sponsoreret
af Visit Aarhus, en video der fangede stemningen fra ugen, og som ligger som et varigt minde.
NETVÆRKSMØDER
En del af foreningens BIM Aarhus DNA er netværksmøderne og igennem det sidst år har der været afholdt 5 netværksmøder; BIM Anlæg, Udbud med mængder, Hightlights fra Open Door, Samprojektering
og i dag netværksmødet Fra BIG Data til Smart Data. Som altid har det være virkelig kvalificerede oplægsholdere, og der har i gennemsnit været +70 deltagere til hvert netværksmøde, hvilket er meget positivt. Så stor tak til alle oplægsholderne, der helt vederlagsfrit stiller deres viden til rådighed for at vi alle i fællesskab kan blive klogere.
Netværksmøderne er støttet af 16 sponsorer, der primært kommer fra rådgiver - og entreprenørbranchen. Vi er meget taknemmelige for at så mange har valgt at støtte op omkring foreningen, både som
sponsorer og som oplægsholdere, så stor tak til alle.
Vi vil gerne slå et slag for BIM Aarhus’ hjemmeside, der indeholder alle præsentationer, det er en guldgrube af viden. Den er udviklet og administreres af Eigil Nybo, som gør et kæmpe arbejde.
En af bestyrelsens ambitioner er at foreningen forsat kan gøre en forskel, være aktuel og nyskabende.
Hvordan sikre vi at foreningen har fingeren på pulsen så det forsat er attraktivt at deltage i arrangementerne? Hvordan fremtidssikrer vi foreningen BIM Aarhus i en tid med teknologiske og digital landevindinger.
VISION
Det har bestyrelsen drøftet på en række bestyrelsesmøder og på en workshop. Med baggrund i disse
drøftelser har bestyrelsen valgt at arbejde med at opdatere visionen for BIM Aarhus og på sigt revidere
foreningens vedtægter. Ideer og visioner blev præsenteret på medlemsmødet før generalforsamlingen.
Hen over de næste måneder vil bestyrelsen gå i dybden med disse visioner, der har et perspektiv på både den korte og på den lange bane. Foreningen BIM Aarhus skal være med på den teknologiske og digitale rejse som byggebranchen kommer ud for over de næste 5-10 år i samklang med medlemmerne.
Hvor er byggebranchen, hvilke udfordringer er der og hvordan tuner vi den digitale udvikling til vores
fordel? Det vil vi gerne vidensdele om. Der vil stadig være en helt naturlig plads til traditionelle BIM emner, men de digitale fremtidsperspektiverne påvirker hvordan vi arbejder i dag.
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BIM AARHUS
At sikre BIM Aarhus forsat er en non-profit vidensdelende foreninger som forbliver så neutra som muligt, er forsat den røde tråd i alt hvad BIM Aarhus kaster sig ud og forsat et af de bærende principper og
vigtigste opgaver fremadrettet.
Et andet bærende princip er, at alt arbejde er ulønnet, deraf non-profit. 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. LinkedIn
gruppen har mere end 1.200 følgere, hvis du ikke allerede er følger her, så skynd dig at blive det.
Der skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen. I det forgangne år er mange ambitioner blevet indfriet,
hvilket lover godt for fremtiden. Og ikke mindst har det været både lærerigt, sjovt og utrolig godt selskab.
På Konferencen BIM Community uddelte Foreningen 3 æresmedlemsbeviser til Foreningens 3 ældre herrer,
Per Kortegaard, Eigil Nybo og Christian Bolding, der blev hædret for deres dedikation og store bidrag til BIM
Aarhus. Vi glæder os over, at I forsat har lyst til at være en så stor del af foreningen.
Vi glæder os alle til de mange spændende udfordringer forude sammen med alle medlemmerne.

Marianne Friis
Formand for BIM Aarhus
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