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Kære alle fremmødte online.
Når en forening går ind i sit 10 år og har ”vidensdeling om digital forandring i Byggebranchen” som sit hovedformål, er det noget særligt. Helt naturligt har meget har ændret sig siden starten i 2011 men forenings
fokus og værdier er forblevet konstant.
Året 2019-2020 har igen været et år i transformations tegn. Bestyrelsens dedikerede arbejde med at opdatere foreningens vedtægter i 2018 - 2019, har båret frugt. Fokus er ikke længere alene på BIM, men på digitalisering i et bredere perspektiv samt at etablere samarbejder med andre institutioner, organisationer og
virksomheder om fælles vidensdeling. Alt sammen med det formål at sikre at foreningen forsat er aktuel og
vedkommende for medlemmerne. At bringe foreningen ind i den nye digitale virkelighed som byggebranchen operer i, der ikke kun handler om BIM.
Det er lykkes både på grund af bestyrelsen, de mange frivillige og de mange medlemmer.
EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN
Foreningen har altid været ambitiøs og med en bestyrelse med 9 medlemmer, 2 suppleanter samt revisor
og revisorsuppleanter er vi i alt 13. I bestyrelsen er der et særligt fællesskab og en respekt for hinandens
holdninger. Dette er kittet der sikre at denne diverse gruppe af dedikerede fagligheder, uanset års erfaring,
alle bidrager og supplere hinanden ligeværdigt. En kæmpe tak til jer alle.
Et flertal har været med i en årrække, men grundet flytning, pension og et travlt liv som små-børns-familie,
har gjort, at 5 medlemmer forlader bestyrelsen ved denne generalforsamling.
Der skal lyde en meget stor varm tak til de 5 bestyrelsesmedlemmer der træder ud af bestyrelsen, hvor
nogle har været med alle årene. Lone Sand, Per Kortegaard, Søren Sti Andersen, Martin Romby og Kenneth
Højbjerg. De har lagt utallige timer og kræfter i at skabe de bedste arrangementer, netværksmøder, konferencer og de bedste nye vedtægter for foreningens fortsatte virke. En kæmpe tak til jer.
Bestyrelsen har i fællesskab aktivt søgt nye bestyrelsesmedlemmer, der stiller op til generalforsamlingen, vi
håber I vil tage rigtig godt imod dem. Vi har haft stort fokus på at bevarer diversiteten, både i forhold til
faglighed, alder, køn og års erfaring. Derved har vi både rådgivere, entreprenører, bygherre og undervisningsinstitutioner repræsenteret.
EN STOR TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE OG MEDLEMMERNE
De mange frivillige, der uden nogen tøven siger ja til at stille deres viden til rådighed for alle, er i den grad
afgørende for foreningens virke. Der skal lyde en stor tak til alle de fremragende oplægsholdere, der har lagt
hjerteblod i at skabe præsentationer der informere, stille spørgsmål, og gør os alle klogere.
Husk at alle præsentationer fra netværksmøderne er tilgængelige på BIM Aarhus hjemmeside.
Tilsvarend en stor tak til de mange medlemmer der støtter op om arrangementerne ved stor deltagelse, ved
at være aktive under møder og bidrage i debatten. Tak til alle medlemmerne der bidrager på Facebook og
LInkedin. Det gør en kæmpe forskel.
AKTIVITETER I ÅRET
NETVÆRKSMØDER I 2019 – 2020:
Arkitektur og Digitale værktøjer: Arne Folkestad Bjelland, Spacemaker Norge, Martin Tamke Center for IT og
Arkitektur (CITA),
Molio og digital rapport fra TBST: Søren Spile, Udviklingschef, Molio, August Schwensen Fuldmægtig, Center
for Byggeri og Bolig, Transport- Bygnings- og Boligministeriet
Digital aflevering af bygningsmodeller: Emil Edvardsen, BIM fagleder, INGENIØR'NE, Simon Fredenslund,
IKT-Koordinator, drift organisationen på Aarhus Universitet
BIM og Murværksprojektering, Revit All Stars: Grith Bech-Nielsen, Centerchef, Teknologisk Institut, Byggeri &
Anlæg, Anders With Kaas, Årstiderne Sweco, Nicolai Fløjgaard, Arkitema Architects, Peter Tranberg, NTI, Tonni Elkjær, Søren Jensen | Rådgivende Ingeniører og Vivi NyehuusAndersen, MOE.
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Som altid har det være virkelig kvalificerede oplægsholdere, og der har i gennemsnit været +50 – 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.
BESTYRELSES VISIONS WORKSHOP
Som et naturligt ”Next-Step”, afholdte bestyrelsen i juni 2019, et fælles worshop ”BIM Aarhus Social Day”
for yderlige at idégenerer. Arkitekt Dorte Jepsdatter Gram, Pluskontore, var vores dygtige facilitator, der
guidede os igennem eftermiddagen. Vi vil gerne formulere konkrete ambitioner og mål for foreningens
virke og udarbejde en fælles kørerplan for de næste års bestyrelsesarbejde i BIM Aarhus. Hver især skal
identificere aktiviteter og opgaver de brænder for og har lyst til at bidrage til. Vi arbejdede med følgende 3
emner: Tværfaglighed, Branding og Nye samarbejdspartnere, og glæder os til at rulle i gang.
NYE AKTIVITETER – SAMTALEN MELLEM NETVÆRKSMØDERNE OG EN BLOG
”Would you like to contribute to Network's BIM Aarhus Linkedin, with a post?” Det spørgsmål har vi stillet til
18 af de tidligere international oplægsholder der har været oplægsholder på en af de 5 konferencer som
BIM Aarhus afholdt i perioden 2012 – 2017. Der var positiv respons fra langt hovedparten, men så kom
Corona, så disse spændende indlæg, vil være noget vi forhåbentlig kan glæder os til i efteråret.
Tilsvarende har Eigil Nybo arbejdet med en helt ny grafik for hjemmesiden som vi også forventer bliver klar i
løbet af efteråret. Det bliver mere enkelt at finde rund ti det store materiale, der er en guldgrube af viden.
Vi har en ambition at bliver mere synlige og aktive på SoMe, at fortsætte samtalen med BIM Aarhus medlemmer mellem netværksmøderne. Vi vil gerne, at aktiviteterne på SoMe 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.
TAK TIL SPONSORERNE
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 som sponsorer, så
stor tak til alle.
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.
Der skal endnu engang lyde en stor tak til alle i bestyrelsen, de mange oplægsholdere og medlemmerne. I
det forgangne år er mange ambitioner blevet indfriet, hvilket lover godt for fremtiden. Og så har det også
været både lærerigt, sjovt og utrolig godt selskab.
Vi glæder os alle til de mange spændende oplevelser sammen med alle medlemmerne i 2020 – 2021.
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