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Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2020 
 
Først skal der lyde en tak til alle de fremmødte medlemmer, vi i bestyrelsen er ydmyg over, at vi igennem hele 
COVID19 pandemien, har kunne holde en flot tilslutning til vores online møder.  
 
Det er ikke det samme som det fysiske fremmøde og deraf det manglende netværk. Det til trods, har I bakket op, både 
ved deltagelse og ved gentegning af jeres medlemskab, hvor vi er stolte af, stadig at være 86 aktive medlemmer! 
Heraf er 61 investorer og 25 er rådgivere. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi kun afholdt et møde, som var online, hvor vi havde fornøjelsen af Kurt Liljengren, 
der talte om fremtidens boliger. Derfor vil jeg ikke bruge mere tid på Året der gik, men fokusere på de kommende 
aktiviteter, samt de emner som vi i bestyrelsen kommer til at arbejde med. 
 
I andet halvår af 2021 håber vi, at vi alle stærkt vender tilbage til det fysiske fremmøde, gode møder med fokus på 
netværk og faglige oplæg. Jeg tror, vi alle har brug for at komme ud, mødes med hinanden og klappe nogle mursten.  
 
Vi barsler med et arrangement i uge 34, hvor vi vil bruge HCA Festivals rammer til et mere socialt møde, hvor fokus vil 
være på netværk, medlemmerne i mellem. Vi vil undersøge muligheden for en tur til en anden by i Danmark og måske 
endda udlandet, hvor vi kan blive inspireret af, hvordan man gør i andre lande, når der by-udvikles. Der har også været 
talt om en vinsmagning, som altid støtter godt op om fællesskabet. Det er alle arrangementer, som vil være med til at 
gøre netværket stærkere, når vi lærer hinanden bedre at kende. Der vil, som I kender det, stadig være fokus på det 
faglige indhold, med spændende indlæg fra inspirerende indlægsholdere.   
Det er også bestyrelsens hensigt at bruge netværkets medlemmer som indlægsholdere, for vi tror, at vi kan lære en 
masse af hinanden. Vi håber også, at dagens indlæg af Arkitekt Gruppen vil kunne inspirere. 
 
Kontingentet i år 2021 blev vedtaget til at være halvt, da vi ikke kunne mødes fysisk. Vi har, som I senere vil kunne se, 
en fornuftig egenkapital. Da vi ikke er sat i verden til at spare op, men at lave et godt netværk, vil vi lægge os i selen 
for at få dem ud at arbejde, til gavn for netværkets medlemmer.  
Derfor indstiller bestyrelsen også, at vi fra næste år, 2022, igen er tilbage på fuldt kontingent. Vi håber I mærker, at I 
får noget for pengene, ellers må I endelig sige til! 
 
Bestyrelsen vil i de kommende måneder blandt andet arbejde med flg. emner: 
 

- Netværket, hvad skal det kunne – balancen mellem det faglige og sociale. 
- Sikring af at investor- og ejendomsdelen af netværket, fylder mest. 
- Nye emner til netværksmøder. 
- Hvordan bruger vi kontingentet bedst muligt til gavn for vores medlemmer? 
- Reklame via netværket, skal det være muligt? Og hvordan? 

 
Vi vil i bestyrelsen rigtig gerne høre jeres mening. Derfor er der også mulighed for at diskutere dette, efter 
generalforsamling er slut, hvor I vil blive delt ud i mindre grupper.  
Det vil virkeligt være en stor hjælp for bestyrelsen, hvis I vil dele jeres input med os efterfølgende.  
 
Vi vil ligeledes altid gerne have ris/ros eller gode forslag i bestyrelsen, derfor er I altid velkomne til at kontakte 
netværkets administrative tovholder, Helle Damsgaard, og hun vil sørge for at det bliver delt.  
 
Så, for at opsummere, kan vi glæde os over et stærkt fundament, med 86 medlemmer, en snarlig oplukning af 
samfundet, der muliggør det vi er sat i verden for, nemlig at lave et stærkt professionelt EjendomsNetværk i Odense.  
Vi i bestyrelsen glæder os utroligt meget til at se jer alle igen, når vi snart kan mødes face to face.  Der skal netværkes 
og sammenholdet skal styrkes igennem sociale arrangementer og højt fagligt indhold. 
 
På vegne af bestyrelsen, endnu en gang mange tak for opbakningen og vi glæder os til et nyt år i EjendomsNetværk 
Odense og mange spændende og værdiskabende aktiviteter for vores medlemmer.  
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