Bestyrelsens beretning for 2020 ved formand Jes Møller
Formand Jes Møller indledte med at konstatere at Coronakrisen har ramt Dansk
Byplanlaboratorium hårdt – ikke mærkeligt for en organisation, som lever af at samle mennesker
fysisk omkring faglig udvikling og dialog. Krisen har gjort et mærkbart indhug i Byplanlabs
egenkapital, og har samtidig stillet helt nye krav til kreativitet og omstillingsevne i sekretariatet og
bestyrelsen. Den positive side af dette er, at Byplanlab får udviklet og testet en række nye produkter
og metoder, som kan vise sig bæredygtige og relevante også i ”post-corona” tiden.

Helt konkret har Dansk Byplanlaboratorium i årets løb udbudt 23 og gennemført 15 kurser og
konferencer. Aflysning af kurser skyldes hovedsageligt Covid19 og de medfølgende restriktioner.
Det er lykkedes at overføre nogle af kurserne og seminarerne til digitale formater, mens andre kun
har ladet sig gennemføre med fysisk fremmøde. De sidstnævnte er blevet skubbet eller helt aflyst.
Til gengæld er der i årets løb introduceret nye kurser og frokostmøder på Teams-formatet, hvilket
vil blive brugt som supplement i fremtiden, hvor der arbejdes på at udnytte de virtuelle muligheder
optimalt.
Det årlige byplanmøde i oktober 2020 måtte i sidste øjeblik aflyses. Dog blev der gennemført en
live-transmission fra Sønderborg, hvor hovedtalere og borgmestre fra det sønderjyske område
deltog, og årets byplanpris blev uddelt. Efterfølgende blev der leveret en digital byplanmødepakke
til de tilmeldte, som ønskede dette.
Indsatsområder
Byplanlaboratoriet arbejder med årlige indsatsområder, der knytter sig tæt til Byplanmødet. I de
sidste år har de heddet:
2018: Politisk lederskab
2019: Boligpolitik – drømme, planer, marked
2020: Partnerskaber i planlægningen. Veje til bæredygtige byer og lokalsamfund
(2021:De næste 100 år. Planlægningens rolle)
Projekter
På projekt- og netværkssiden har der i 2020 været arbejdet med
• Byerne og det stigende Havvand,
• Bo trygt -indbrudsforebyggelse gennem planlægning,
• Urbane aktører i byomdannelsen og
• Læren fra hovedbyerne.
• Kompetencer indenfor strategisk bæredygtig byplanlægning
Gentænk Byen
Der er udgivet en antologi i samarbejde med Center for strategisk byforskning. Antologien, der
hedder Gentænk Byen, kan bestilles og downloades gratis via hjemmesiden.
Livestreaming af et mikroarrangement som erstatning for Byplanmødet i Aabenraa, Sønderborg og
Flensborg. Og tilbud om en digital Byplanmødepakke.
Byplanprisen 2020
De tre nominerede var Køge Kommune og Køge Kyst, Furesø Kommune og bofællesskabet
Mageløse samt Faaborg Midtfyn med projektet: Fremtidens forstad. De havde det til fælles at de
alle har et stærkt fokus på samarbejdet med borgerne. De blev alle 3 præsenteret i Byplan Nyt og

der blev vist tre film under live-transmissionen. Det var også muligt for seerne at stemme via
mentimeter. Publikumsprisen gik med 56% af de afgivne stemmer også til Faaborg Midtfyn.
Prisen gik til Faaborg Midtfyn Kommune for udvikling af forstaden Årslev. Kommunen viser, at
forstæderne kan udvikles og blive attraktive bosætningsbyer, der i kraft af deres placering tæt på de
store vækstcentre har en vigtig rolle at spille – og de fortjener også omhu i planlægningen. Det er
lykkedes at engagere borgere og ildsjæle og juryen vurderer at der er tale om byudvikling i en skala,
der er en storby værdig.
Byplan Nyt
Bladet Byplan Nyt er udkommet med 4 numre, og der er fortsat fokus på formidling gennem
byplanbloggen og de sociale medier.
Kurser og seminarer 2020
Kurser og seminarer er en væsentlig del af Byplanlaboratoriets virksomhed. Nogle kurser er nye og
andre er gentagelser. Nogle har kunnet gennemføres helt eller delvist digitalt, mens andre er blevet
rykket.
I 2020 har der været følgende gentagelser af kurser:
• Fra planlægger til byudvikler
• Strategisk byledelse for planchefer
• Økonomi i byudvikling
• Lokalplaner i praksis
• Planstrategi og kommuneplan
I 2020 har vi afholdt følgende nye kurser og konferencer (alle virtuelle)
• Digital borgerinddragelse hold 1, 2 og 3
• Forstå kommunen når du byudvikler
• Digital Byplanmødepakke (4 webinarer, en powerpodcast og en podcast)
• Få mere ud af borgerinddragelsen
Hertil kommer 8 gratis virtuelle inspirations- og debatmøder:
• Smarte byer med smarte mennesker
• Kollektiv trafik og byplanlægning (6 frokostmøder i samarbejde med kollektiv trafikforum)
• Biodiversitet og naturpolitik
Tak til sekretariatet
Som har bestået af Andreas Hvidt, Anne Møller, Anja Meier Sandreid, , Charlotte Odgaard
Sjælland, Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Grethe Søndergaard, Jakob Frisk Maibom
Marianne Bendixen, Maria Kathrine Holt Poulsen, Michael Nørgaard, Philip Holmkjær, og Berit
Iwanouw
Tak til bestyrelsen
Bestyrelsen har en god blanding af forskellige fagligheder og kompetencer. Det er bestyrelsens
styrke. Vi bestod i 2020 af: Jes Møller (selvstændig), Marie Stender (BUILD), Lisbet Wolters
(Vejle Kommune), Bettina Hedeby Madsen (Hjørring Kommune), Berit Mathiesen (KL), Alexandra
Vindfeld Hansen (SLA), Mats Olsson (selvstændig), Hans-Bo Hyldig (FB gruppen).Karsten Biering

Nielsen (Københavns Kommune) og Tommy Tvedegaard Madsen (Region Nordjylland ) Fast
gæst: Sigmund Lubanski (Erhvervsstyrelsen)

