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Kære alle fremmødte online.
Dette års generalforsamling bliver ligesom sidste år, afholdt online grundet Covid19 situationen.
Hvor vi i Bestyrelsen sidste år måske troede at Covid19 ville være en midlertidig situation, og vi at ville
vende tilbage til en normal fysisk hverdag, er online, skærm, Zoom og Teams nu blevet vores ”New
Normal”.
Det seneste år i foreningen aktivitetsniveau i høj grad været præget af dette, men andre dele, det gode
samarbejde og energi, har været intakt.
• 10 ÅRS MARKERING 2011 - 2021
17. marts 2021 markerede BIM Aarhus, at det er gået 10 år siden det første uformelle møde. Det skal
naturligvis fejres.
En række pionerer for byggebranchens digitale rejse, Christian Bolding, Peder Hauch og Jan Bundgaard,
er blevet inviteret til at reflektere over 10 års digital udvikling i byggebranchen. Det er spændende læsning og tilgængelig på BIM Aarhus hjemmeside. Tak for jeres bidrag og til Eigil, der har initieret og redigeret den fine udgivelse.
• 10 ÅRS JUBILÆUM 2012 – 2022
At den første generalforsamling for BIM Aarhus blev afholdt 1 år senere i marts 2012, giver anledningen
til at holde et brag af et 10 års jubilæum den 28. april 2022. Planlægningen er i fuld gang, og vi glæder os
til at inviterer jer alle.
Som altid vil vi gerne tænke nyt og benytte dette ”New Normal” til at arbejde med en eftermiddags
konference i et hybrid mellem online og fysisk fremmøde. Som med mange andre BIM Aarhus initiativer
har vi heller ikke prøvet dette før, så det bliver spændende at planlægge det sammen og præsentere det
for jer alle.
• TAK TIL BESTYRELSEN
I en verden og en byggebranche, der er under konstant digital udvikling, er 10 års kontinuerligt frivilligt
arbejde, en præstation, der har mange bidragydere.
Jeg vil gerne sige tak til Bestyrelsen, der ihærdigt og dedikeret har arbejdet med at gøre vores univers af
netværks arrangementer fra at være et fysisk møde til at flytte over i et online univers. Det har lige taget
os lidt tid at finde det gode greb på det, men nu bulder vi afsted.
Det er en stor fornøjelse at brainstorm online, når det er med BIM Aarhus bestyrelseskollegaer, hvor alle
byder ind. Vi er så heldige at udover at være repræsenteret med nye medlemmer i både alder, faglighed
og køn, også at have kombinationen af de store uddannelsesinstitutioner i Aarhus. VIA, Ingeniørhøjskolen og Arkitektskolen. Det er vi rigtig glade for.
Tusind tak for Asbjørn Gregersen, der nu forlader Bestyrelsen, men fortsat vil være tilknyttet en af arbejdsgrupperne i forbindelse med jubilæet. Tak for din store indsats igennem rigtig mange år.
Velkommen i Bestyrelsen til Niels Martin Larsen, Arkitektskolen Aarhus. Niels Martin har allerede været i
gang i en rum tid, dejligt at have dig med ombord.
På grund af Covid19 har det ikke været muligt at afholde den store fysiske sommerfest for Bestyrelsen,
som vi havde i sigte, i sommeren 2020, hvor vi ville være 18 deltagere, nu bliver vi lidt flere.
Uanset så får vi holdet en festlig sammenkomst og sagt ordentlig tak for indsatsen til de der forlader
Bestyrelsen i både 2020 og 2021, og stort velkommen til de nye, der allerede har lagt et kæmpestort
stykke arbejde i Bestyrelsen.
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• TAK TIL OPLÆGSHOLDENE OG MEDLEMMERNE
En stor tak skal der også lyde til de dygtige oplægsholdere, der stillede op til Webinar i det seneste bestyrelsessår. Som noget nyt har vi fået mulighed for at optage præsentationerne og gøre dem tilgængelige på BIM Aarhus egen Youtube kanal. De ligger også på BIM Aarhus’ hjemmeside.
Som altid, skal der også lyde en stor tak til de mange medlemmer, der har deltaget i de online netværksarrangementer. Det er dejligt at se, at I møder talstærkt op.
• NYE AKTIVITETER OG OPDATERET HJEMMESIDE:
Hvis I ikke allerede har set det, så gå ind på BIM Aarhus hjemmeside. Vi har opdateret den grafiske profil
og der er mulighed for at se slides fra alle afholdte præsentationer. Her er virkelig et spændende og
epokegørende arvegods fra 10 års digital udvikling.
Vi har gennem det seneste halve år arbejdet med en række faglige emner
• Aarhus bygger digitalt
• Renovering
• Anlægsprojekter
• Ny teknologi
Aarhus bygger som aldrig før. Vi har valgt at præsentere en række af de meget spændende projekter. Så
hold øje med Linkedin, FB eller gå ind på hjemmesiden. Her er altid opdateret nyt. Der afholdes 4 arrangementer før sommerferien.
• TAK TIL BIM CPH
En stor tak til BIM CPH for et meget fint samarbejde i det seneste år. VI har i den grad samarbejdet og
spillet hinanden gode ved at arbejde sammen om præsentation og gensidigt reklamere for de enkelte
netværksarrangementer.
• BIM AARHUS STADIG AKTUELL I EN EVIG FORANDRET DIGITAL VERDEN.
Endnu engang tak til alle. Vi er kommet ud på den anden side af Covid19 styrket og klogere på hvordan
foreningen fortsat kan holde sig aktuel i en evig forandret digital verden.
Det kan vi godt være stolte af i foreningen!
Husk at sætte kryds i kalenderen 28. april 2022 for at fejre 10 års jubilæet. Det bliver et brag af en videns-fest.
Med venlig hilsen
Marianne Friis | Formand BIM Aarhus

