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FORMANDSBERETNING

Velkommen til Vidensbyens ottende ordinære generalforsamling.
Jeg vil med denne formandsberetning se tilbage på året, der gik siden
generalforsamlingen i april sidste år – og de mange aktiviteter og
projekter i Vidensbyen.
I 2018 nedsatte Vidensbyens bestyrelse i samarbejde med sekretariatet
fem strategigrupper, der i løbet af året skulle arbejde med at sætte ny
retning for foreningens udvikling. Baseret på fem overordnede temaer,
deltog mere end 40 repræsentanter på ledelsesniveau fra Vidensbyens
medlemsvirksomheder og organisationer, og alle har bidraget til at sikre
et solidt fundament for en ny og ambitiøs strategi for Vidensbyen for
2020-2025. Det er fantastisk at opleve det engagement blandt
medlemskredsen og det bidrag I alle ønsker at give til den fortsatte
udvikling af Vidensbyen. Senest har vores netværk for kommunikation
engageret sig i at bidrage til en bred udbredelse af strategien, så alle
medlemmer får input til, hvordan I kan arbejde med at få strategien
udbredt blandt jeres ansatte og øvrige stakeholdere. Det vil jeg gerne
takke alle involverede for! Processen har for mig et eksemplarisk
eksempel på Vidensbyens styrker og på, hvor langt vi er kommet i dag
– og et godt afsæt for der som lægges op til i dag senere i dag, nemlig;
Den ny strategi for Vidensbyen, men derom senere.
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I forbindelse med strategi-arbejdet kortlagde IRIS Group i efteråret - i
samarbejde med Vidensbyen, Microsoft, DTU Science Park og LyngbyTaarbæk Kommune - Lyngbys erhvervsprofil, dels som opfølgning på
det analysearbejde, der blev gennemført forud for etableringen af
Vidensbyen, dels med det formål at præsentere potentialet for at
udvikle et ’Innovation District’, som del af Lyngby-Taarbæk Vidensby.
Jens Nyholm fra IRIS Group vil efter generalforsamlingen præsentere
resultaterne af analysen og sætte den i perspektiv ift. den øvrige
erhvervsudvikling i Danmark. Det ser vi frem til at høre.
2018 gav for første gang siden etableringen alle deltagere på tværs af
Vidensbyens syv netværk mulighed for at mødes til et ’stormøde’.
Dagens program med filmpremiere om Vidensbyens faglige netværk,
gav anledning til at stifte nye bekendtskaber samt blive opdateret på de
mange spændende samarbejdsmuligheder, der forsat opstår i
Vidensbyen.
Efter 2 gode år hos kontorfællesskabet Workstation på Nymøllevej
flyttede sekretariatet i maj ind i DTU Science Parks nye innovations hub
’Futurebox’ – Danmarks første hardware accelerator for Deep Techiværksættere. De fysiske rammer, der er skabt af 16 containere, skal
agere co-working space med tæt adgang til DTU’s forskere og
innovationsmiljø. I efteråret flyttede 20 virksomheder ind – deltagere
fra Tech Challenge Accelerator programmet – så det er et livligt miljø,
som sekretariatet sidder i, og som mange af jer allerede har oplevet via
møder afholdt i Futurebox.
Med Vidensbyens fortsatte fokus på iværksætteri og entreprenørskab
indgås også flere nye samarbejder i 2018 herunder blandt andre
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Guldæg, STAY og Bloxhub. Dette med henblik på at styrke puljen af
talent og innovationskæden, både i og omkring Lyngby. Den fysiske
udvikling i byen og særligt omkring DTU er i rivende udvikling – både
videnserhverv, uddannelse og boliger popper op i landskabet senest
med første spadestik til det nye HC Ørsted gymnasium. Og forleden dag
så vi konturerne af et nyt stadion i kombination med mange nye
studieboliger.
Lyngby som uddannelsesby har også været på dagsordenen i det
forgangne år, bl.a. med studiestart-aktiviteter på tværs af
uddannelsesinstitutionerne. Det handler om at få de unge til i højere
grad at bruge byen, og det blev i 2018 gjort ved det populære
cykelmarked ’Biketown Showdown’ samt velkomstbannere, et nyudviklet bykort der i højere grad tager hensyn til de studerendes behov
for information, Vidensby boligbørs der skal medvirke til at afhjælpe
den vanskelige boligsituation og meget mere.
Vidensbyen har også bidraget til andre bylivsskabende initiativer i
samarbejde med Handelsforeningen og Lyngby-Taarbæk Kommune,
ligesom vi er inviteret med i styregruppen, der understøtter Lyngbys
’Citykoordinator’.
I dette regi har vi i 2018 udviklet et nyt fælles arrangement-koncept, der
som pilotprojekt er lanceret under titlen ’Viden og Vin’. Vi har foreløbig
afholdt to succesfulde arrangementer her i foråret 2019. Her inviteres
byens borgere indenfor hos Vidensbyens medlemmer til et foredrag og
(for egen regning) et glas vin. Målet er, at borgerne kan få et større
kendskab til, hvad der foregår inde bag murene hos Vidensbyens
medlemmer og dermed sikre deres opbakning til og forståelse for den
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udvikling, som Lyngby gennemgår. Vi vil forsætte med at udvikle
konceptet i løbet af efteråret.
Skole-, uddannelses- og virksomhedssamarbejde har også været i fokus,
bl.a. i forbindelse med Science Festival, hvor en lang række
virksomheder, DTU og skoler bidrog til at gøre naturvidenskab
spændende og nærværende for flere tusinde børn og unge i Lyngby. Vi
har igen samarbejdet tæt med Astra – det nationale Center for Læring i
Natur, Teknik og Sundhed. Man skal ikke underkende vigtigheden af
disse tiltag, idet borgerne i Lyngby-Taarbæk dermed mærker værdien
af, at de bor i en Vidensby, hvor lokale virksomheder, organisationer og
universitetet engagerer sig i at skabe relevante oplevelser for netop
deres børn og unge. Senest har dette samarbejde tiltrukket to nye
medlemmer, så vi efterhånden har samtlige skoler med i kommunen og
samtidig sikrer det nye medlem ’Videnskabsklubben’ at børn og unge
også kan gå til ’videnskab’ i deres fritid. Vidensbyen er blevet optaget i
Teknologipagten, hvor Science Festival nu indgår i pagtens
projektkatalog. Novo Nordisk Fonden står bag et nyt nationalt
læringscenter, der skal løfte undervisningen i naturvidenskab. Det nye
center ’LIFE’ bliver bygget i Lyngby, og selvom det er et national satsning
er der ingen tvivl om, at Lyngby-Taarbæk kommune og Vidensbyens
medlemmer får står glæde af centeret fremadrettet.
Et massivt antal internationale borgere studerer og arbejder i
Vidensbyen, og internationalisering er derfor fortsat et fokusområde
for sekretariatet. Vidensbyens Career Mentoring Programme har vist sig
at være en succesfuld metode til at få medfølgende ægtefæller tættere
på netværk og beskæftigelse – og programmet fortsætter selvom
støtten fra Industriens Fond projektet er udløbet, men vi er selvfølgelig
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meget taknemmelige for den opstartsfunding, vi har modtaget fra
fonden. Nye samarbejdspartnere er velkomne til at byde sig til, således
at vi forsat kan udvikle og sikre kvaliteten af programmet, til gavn for
byens internationale borgere og ansatte.
Der er fortsat et stigende behov for et internationalt skoletilbud til
medarbejdere og forskere hos Lyngbys internationalt-orienterede
virksomheder og DTU, og arbejdes der fortsat med få en international
skole til at etablere sig i Lyngby.
Vidensbyen
er
desuden
en
del
af
den
regionale
internationaliseringsindsats sammen med DI, Copenhagen Capacity,
styrelser, organisationer, m.fl. og vi har senest indgået et samarbejde
med International House om deres ReVus fyrtårnsprojekt om
tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent. Vi forventer at
kunne afholde et større event i Lyngby sammen med International
House og Copenhagen Capacity til efteråret.
Jeg skal også nævne de syv faglige Vidensbynetværk, som ledes af syv
engagerede tovholdere, som sammen med sekretariatet arrangerer de
mange møder, workshops og aktiviteter. Tovholderne mødes endvidere
med hinanden og udveksler erfaringer og idéer. Med netværkene
forsøger vi at sikre, at de mange aktører i Vidensbyen kender hinanden
og kan udvikle samarbejder – også mellem netværksmøderne.
Ved udgangen af 2018 stoppede Marie Helles fra Cphbusiness som
tovholder for netværket for mindre virksomheder, men heldigvis har
Johnny Møller fra Online Advisor velvilligt overtaget stafetten – så vort
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sidst tilkomne, men også meget vigtige netværk, holdes til ilden og
udvikles.
Derudover har medlemmerne fået tilbud om at deltage i
medlemsmøder omhandlende det nye erhvervsfremmesystem under
titlen ’Erhvervsfremme og vækst i Hovedstadsregionen’ med formand
for forenklingsudvalget Claus Juhl som taler til årets direktørfrokost, om
Innovation Districts’ ved Julie Wagner til generalforsamlingen med
input til den nye strategi, samt om byudvikling og den nyeste forskning
inden for bæredygtig innovation og Corporate Governance ved
professor Pascual Berrone.
Vi har udsendt 200 nyhedsbreve siden april sidste år, herunder
nyhedsbrevet ’Kort nyt’, der sendes til ansatte i medlemsvirksomheder
og -organisationer. På nuværende tidspunkt modtager 450 ansatte på
tværs af Vidensbyens medlemmer ’Kort nyt’. Men potentialet for
læsere og kommende ambassadører i Vidensbyen er meget større – og
vi håber derfor I som nøglepersoner fra jeres virksomhed vil være med
til at udbrede kendskabet til nyhedsbrevet, der giver indsigt om vores
resultater og udvikling, projekter og ikke mindst tilbud og nye
muligheder netop her i vores nærmiljø.
Vi oplever fortsat en massiv tilslutning i forhold til medlemsudviklingen,
og Vidensbyen fik i alt 9 nye medlemsvirksomheder i 2018 og yderligere
2 nye medlemmer til dato i 2019 samt flere på prøve. Vi er gået fra de
otte stiftende medlemmer i 2012 til i dag at have 86 medlemmer. Alle
store virksomheder og samtlige uddannelsesinstitutioner er i dag med i
partnerskabet. Vi vil naturligvis gerne have flere mellemstore og små
virksomheder med, hvilket vi i øjeblikket adresserer i samarbejde med
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vores netværk for mindre virksomheder og kommunens
erhvervsafdeling. Efter generalforsamlingen i dag håber vi, at
virksomheder uden for 2800 Kg. Lyngby, der har et tilstedevær, et
tilknytningsforhold og/eller et samarbejde med en af kommunens
uddannelses- og forskningsinstitutioner, ligeledes kan træde ind i
netværket. Der er allerede flere store virksomheder i vores
nabokommuner, der gerne vil bidrage til Vidensbyens fortsatte
udvikling.
Letbanearbejdet blev igangsat i efteråret, og vi er derfor nu ved at
nedsætte et nyt netværk for mobilitet, der påbegynder sit arbejde efter
sommerferien. Dette netværk skal drøfte problemstillinger og finde
løsninger på konkrete udfordringer angående mobilitet og infrastruktur
i Lyngby. Vi forventer, at netværket i løbet af de kommende år vil
igangsætte række projekter i samarbejde med kommunen og
virksomheder, der kan være med til at mindske gener for ansatte,
borgere og besøgende i forbindelse med byggerier.
Letbanen sætter bl.a. en helt ny ramme for udviklingen af det centrale
Lyngby – en udvikling, som bliver fundamentalt afgørende for, hvordan
byen skal udvikle sig ind i fremtiden. Handelslivet er under forandring,
og vores nye strategiske fokus på at skabe et innovationsdistrikt vil også
inkludere handelslivets udvikling. Handelslivet er en central del af et
innovationsdistrikt. Vi ser derfor lige nu på, hvordan vi kan skabe et
innovationsmiljø i det centrale Lyngby om RetailTech – fremtidens
detailhandel - hvor detailhandlen sammen med forskere og studerende
kan adressere fremtiden, både når det handler om anvendelse af ny
teknologi fra robotter til kunstig intelligens – og dermed digitalisering
af vores forbrug – men også design af købsoplevelsen og de nye
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forbrugsmønstre og dermed den såkaldte oplevelsesøkonomi. Vores
ønske om, at Vidensbyen kan være en national test bed for udvikling af
såvel byområder som erhverv og nye teknologier vil have et helt særligt
fokus i de kommende år. Det er vores ambition, at det på alle måder
skal være synligt for såvel ansatte som besøgende og borgerne i byen,
at de er i en Vidensby, der omsætter ny viden og nye teknologier til gavn
for områdets konkurrencekraft og innovationshøjde.
Vi står over for en omkalfatring af Lyngby, som vil påvirke den måde,
man fremover vil opleve byen på. Der er brug for en fortætning i forhold
til erhverv og boliger inden for en radius af en kilometer om bykernen,
som vil give en intensitet – som ikke er der i dag – men som vil være
helt afgørende for at sikre handelsbyen og dens konkurrenceevne i
fremtiden. Den nye helhedsplan for Firskovvej er på vej, og vi
samarbejder på tværs af kommune, campus og Vidensby om at
italesætte fortætning, fleksibilitet, mixed use (bolig, detail og erhverv)
samt midlertidighed som elementer i både DTU Campus plan, den nye
kommuneplan, der er under udarbejdelse og skal være færdig ultimo
2019 samt Vidensbyens nye strategi. Alt med sigte på at vi står samlet
overfor byens investorer om ønsket om at sikre en konkurrencedygtig
og fremtidssikret by.
Nogle af de ting, jeg har nævnt, fylder i den nye strategi. Jeg håber, at
alle jer, der har deltaget i arbejdsgrupper, kan genkende jeres input om
ikke andet i store træk og i strategiens grundtone. Tak for jeres aktive
deltagelse indtil nu.
En strategi lever kun hvis vi giver den liv. I vil derfor fortsat blive
inviteret med inden for i forskellige arbejdsgrupper, så vi kan formulere
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hvilke initiativer, vi ønsker under hvert ben i strategien. Det er særligt
innovationsdistrikt strategien og mobilitet, der fylder som de centrale
strategiske satsninger over de næste 5 år.
Det er første gang siden Vidensbyens etablering, at der er blevet
formuleret en ny strategi. Der er mange ting fra den gamle strategi, der
stadig er gældende, men vi har valgt at udvælge nogle færre større
satsninger over de næste 5 år.
Det betyder ikke, at vores øvrige netværk eller indsatsområder ikke
prioriteres, men det betyder, at der er to større aktuelle satsninger, der
banker på, og som vi er nødt til at agere på nu og i de kommende 5 år.
Derefter er det højst sandsynligt nogle andre fokusområder, som vi
særligt skal kaste os over for at udvikle lave ’Danmarks førende
Vidensby!’
Vi glæder os til at komme i gang med at udføre den nye strategi!
Afslutningsvis vil det også være på sin plads at nævne, at 2018 blev året
hvor Adm. direktør Caroline Arends, satte punktum for et langt og
vellykket kapitel i Vidensbyen med flotte resultater bag sig, herunder et
visionært partnerskab til stor inspiration i både ind- og udland. Caroline
var en utrættelig kraft i at opbygge Vidensbyen, og vi sagde farvel til
hende ved en afskedsreception den 5. november 2018.
Den 2. januar 2019 sagde vi goddag til den nye direktør Marianna
Lubanski, som jeg ved er kommet godt i gang og meget vel modtaget –
så tak for det. Jeg håber også, at I alle fremadrettet vil tage rigtigt godt
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imod Marianna og hendes medarbejdere, når de kommer til og møder
jeres virksomheder.
En stor tak til alle jer medlemmer, der bakker op om Vidensbyen, deler
visionen og tager ansvar for at bidrage til vækst og velstand i såvel
Vidensbyen, som regionen og dermed hele Danmark.
Tak for ordet.
Claus Nielsen
Formand - Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
April 2019
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