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Kære alle fremmødte.
Foreningen BIM Aarhus har nu eksisteret i 8 år, og året 2018-2019 har været et år i transformationens tegn.
Fokus har været på hvordan vi sikre at foreningen til stadighed repræsentere de digitale forandringer i byggebranchen, Industri 4.0. At foreningen ikke fastholder et fokus alene på BIM, men kan brede formålet ud,
så foreningen altid er aktuel og vedkommende.
Bestyrelsens arbejder har haft fokus på vedtægtsændringer og at præsentere en række spændende netværksmøder der afspejler både vedtægtsændringerne og de mere traditionelle BIM faglige emner.
Foreningen har altid været ambitiøs og med en bestyrelse med 9 medlemmer, 2 suppleanter samt revisor
og revisorsuppleanter er vi 13 i bestyrelsen, der i fællesskab bringer foreningen ind i den nye digitale virkelighed som byggebranchen skal operer i. Det er fællesskabet i bestyrelsen og respekten for hinandens holdninger der er kittet, der sikre at vi alle har bidraget til at omskrive vedtægtsændringerne.
Vi kan være stolte over, at på grund af det store frivillige arbejde fra både de mange dygtige oplægsholdere
og bestyrelsen, at BIM Aarhus efter 8 år stadig er aktuel og har en stemme i byggebranchen.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vi skrev i sidste årsberetning følgende om vedtægtsændringerne.
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.
Vi ønsker ”at åbne op”, og søge inspiration hos andre fag indenfor forskning og teknologi og dermed byde
nye fagligheder og faggrupper velkommen i netværket. Vi vil gerne, at de understøtter vores nysgerrighed,
inspirerer os, og at de kan være med til at vise, hvilken retning og hvilke muligheder den digitale transformation også giver byggebranchen.
VISIONSWORKSHOP I OKTOBER 2018
For at komme bedst muligt fra land i arbejdet med at ændre vedtægterne, afholdte bestyrelsen en ”Visionsworkshop” i oktober 2018. Der deltog en række dygtige aktører i bygge- og beslægtede brancher; Lektor
Kjeld Svidt Aalborg Universitet, Arkitekt Pawel Tujakowski Arkitektfirmaet Thøgersen&Stouby, Sylvester
Knudsen MT Højgaard og IT Konsulent Jacob Frølund.
Det blev en meget givende eftermiddag hvor vi drøftede tanker og ikke mindst;
Hvorfor er det vi ændre vedtægterne? Hvilken retning og hvilke muligheder giver den digitale transformation
og industri 4.0. byggebranchen og hvordan griber det ind i hverdagen i byggebranchen?
Så mange tak til deltagerne, der gav sikker grund under fødderne i det kommende arbejde.
NOTATET
Med baggrund i ”Visionsworkshoppen” og en række intense bestyrelsesmøder udarbejdede vi et fælles
notat der er fundamentet i vedtægtsændringerne. Det afspejler den store diversitet i bestyrelsen at notatet
er så mangesidet og jeg ved at de mange timers debat har gjort hele bestyrelsen klogere i hvilken retning
vedtægtsændringerne skal tage foreningen. Der henvises til BIM Aarhus hjemmeside.
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3 NETVÆRKSMØDER I FORBINDELSE MED VEDTÆGTSÆNDRINGERNE
Bestyrelsen har arrangeret 3 netværksmøder hvor emne og oplægsholdere er centreret omkring forandring;
”Hvem er min nye kollega om 5 år”, ”Vision update” samt ”Arkitektur og Digitale værktøjer”
Hvordan påvirkes tilrettelæggelse uddannelserne på Ingeniør Højskolen, Digital kompetenceløft hos Züblin,
Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg – ”Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejder”, Citia Arkitektskolen Kbh samt det forholdsvis nye virksomhed Spacemaker der med 60 programmører viser nye veje til
at løse opgaver i byggebranchen.
NETVÆRKSMØDER I EFTERÅRET 2018
Gennem sommer – vinter 2018 havde netværksmøderne fokus på BIM workflow i byggeprocessen:
Simuleringer Juni 2018: Steffen Maagaard, MOE, Christine Nielsen, Niras og Amdi Schjødt Worm, Arkitema.
Fælles digitale strukturer: Sep. 2018. Niels Treldal der præsenterede resultatet af sin PhD, og Audunn
Reynisson, Cubo og Anders Kaas, Aarstiderne der sammen præsenterede resultatet af samarbejdet mellem
Dikon og BIM7AA – Bygningsdelsspecifikationen.
BIM i Landskabet. Okt. 2018: Martin Lausten, CF Møller, Magnus Rasmussen SLA og Marianne Brandt Bundgaard, Arkitema.
Tværfaglige integredede Design processer: Nov. 2018. Arkitekt Jakub Tujakowski, Thøgersen&Stouby samt
Peter Mortensen, Foster and Partner. Et netværksmøde arrangeret af Per Kortegaard i forbindelse med den
tværfaglige workshop, som blev afholdt på VIA Campus Ceres, i samarbejde med VIA og Ingeniør Højskolen.
Som altid har det være virkelig kvalificerede oplægsholdere, og der har i gennemsnit været +60 deltagere til
hvert af disse netværksmøde. 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.
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 i og forsat er et bærende principper.
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 svaret, altid Ja, hvilket er hele sjælen i BIM Aarhus.
LinkedIn gruppen har mere end 1.216 følgere, Facabook 595, 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.
Som en sidste note, vil bestyrelsen gerne sige tak til Per Kortegaard at han fortsætter ufortrødent i bestyrelsesarbejdet, selv om han netop har holdt afskedsreception på Arkitektskolen efter 40 års virke.
Vi glæder os alle til de mange spændende udfordringer forude sammen med alle medlemmerne.
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