BIM AARHUS GENERALFORSAMLING 2022 / FORMANDENS BERETNING 2021-2022
Kære alle fremmødte online.
Dette års generalforsamling bliver ligesom de 2 foregående år, afholdt online.
Sidste år, kunne vi konstatere at Covid19 har gjort online møder til et "New Normal" og sådan er det med
forandringer, de kommer i spring, og pludselig er det hverdag.
Året 2021-2022 har i høj grad været i år midt imellem. Mellem "Covid19 arbejde hjemmefra" i en periode
og "Et samfund der åbner op igen", hvor vi kan mødes i den fysiske verden.
Det har vi i bestyrelsen, som alle andre steder, haft som præmis for vores bestyrelsesarbejde, og vi har
arbejdet målrettet for at finde vores ståsted i denne forandrede online verden.
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 jubilæumskonference 26. april 2022:
Bestyrelsen har brugt lagt hoveddelen af arbejdsindsatsen på at udvikle og planlægge 10. års
jubilæumskonferencen "BIM Climate 2022".
Vi har brugt lang tid og mange gode snakke på at udvikle temaet for konferencen.
Især fordi vi er meget bevidste om det kvantespring der er sket siden 2017, hvor den seneste konference
blev afholdt.
Kvantespring i forhold til en mere online virkelighed for hele branchen, generel travlhed men også fordi
nye klimamål i den grad vil påvirke vores arbejde i branchen i de kommende år.
Og heldigvis for det.
Vi tror på, at med temaet "BIM Climate2022" har vi ramt fuldstændig rent på skiven. Det er
fremadskuende, det er hånden på kogepladen, for det er lige om lidt. Det er hele byggebranchen der skal
gennemføre en monumental turn-around, og ambitionerne med konferencen er at alle deltageren skal
klogere derfra.
En dedikeret arbejdsgruppe ledet af Eigil Nybo har gennem det seneste år, arbejdet fokuseret, Eigil Nybo,
Kristian Stenild, Maria Leonhard, Christine Dalgaard og undertegnet har arbejdet tæt sammen omkring
tema og oplægsholdere. Ligesom resten af bestyrelsen har indgået i arbejdet. Vi er meget glade for at
kunne afholde konferencen på Arkitektskolen, så tak til Niels Martin.
Der er blevet indhentet sponsorater for 95.000,-kr. som Eigil og Maria Lindberg har arbejdet med.
Konferencens markante grafisk profil har Eigil udviklet. Så nu glæder vi os bare til 26. april.
Ny LinkedIn virksomheds side:
Et nødvendigt nyt tiltag i en mere online virkelighed, har været at få oprettet en ny LinkedIn virksomheds
side. Med hjælp fra BIM CPH, har Maria Leonhard og Christine Dalgaard fået oprettet den nye side der har
langt flere muligheder. Det vil gøre arbejdet med gennemførelse af online netværksmøde langt mere
enkel.
Vi er lidt udfordret af at få de knap 1500 deltagere fra den "gamle" LinkedIn gruppe over på den nye side.
men det bliver en længere proces en forventet.
I BIM Aarhus bestyrelse har vi ambitioner om fortsat at været et vidensdelings forening, der tegner vores
fælles faglige muligheder og udfordringer med både det korte og lange lys.
Netværksmøder:
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen, der ihærdigt og dedikeret har arbejdet med at gøre vores univers af
netværks arrangementer til både at være det fysiske netværksmøde og et online netværksmøde. Begge
typer netværksmøder handler om vidensdeling og kan noget forskelligt.

Særlig netværksmødet "Udbud med mængder" på VIA med hybrid; fysisk fremmøde og online, var både
fagligt meget spændende og give mange tilhører.
Tak til bestyrelsen:
I en verden og en byggebranche, der er under konstant digital udvikling, er 11 års kontinuerligt frivilligt
arbejde, en præstation, der har mange bidragydere.
Bestyrelsen forbliver intakt, men vi siger officielt farvel til Christoffer Nielsen, der har valgt at sige farvel til
bestyrelsesarbejdet. Tak for din store indsats igennem rigtig mange år, det har været en fornøjelse.
Vi er så heldige at udover at være repræsenteret med en bred vifte i bestyrelsesmedlemmer i både aldre,
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 samarbejdet; Det er en stor fornøjelse at brainstorm online, når det er med BIM Aarhus
bestyrelseskollegaer, hvor alle byder ind.
I november 2021 lykkes det at afholde et socialt arrangement for at få sagt ordentlig tak for indsatsen til
de der forlod bestyrelsen i både 2020 og 2021 og stort velkommen til de nye der allerede har lagt et
kæmpe stort stykke arbejde i bestyrelsen. Det var rigtig hyggeligt.
Tak til oplægsholdene og medlemmerne
En stor tak skal der også lyde til de dygtige oplægsholder der stillede op til webinar og fysiske møder i det
seneste bestyrelsessår. Som noget nyt har vi optaget præsentationerne og gjort dem tilgængelige på BIM
Aarhus egen Youtube kanal.
Der findes link 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.
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 reklamerer 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.
Vi har fået skabt en konference, som vi håber kan være med til at definere hvilke faglige emner vi skal
arbejde med fremadrettet. Det kan vi godt være stolte af i foreningen!
Husk at sætte kryds i kalenderen 26. april 2022 for at fejre 10 års jubilæet. Det bliver et brag af en vidensfest.
Med venlig hilsen
Marianne Friis Formand, BIM Aarhus

