Generalforsamling 2012
10. Maj 2012, kl. 19.30 Dronningensgade 34, København.
11 medlemmer til stede inkl. Bestyrelsen

1. Valg af dirigent
Ole Jappe blev valgt
Mødet blev erklæret lovligt indkaldt og varslet.
2. Fuldmagter
Der er ingen fuldmagter
3. Formandens beretning.
Peer Frank aflagde beretning jf. omsendte beretning. Der skrives ikke referat af dette.
Der var følgende bemærkninger til beretningen:
Om Byplan
Et medlem tilslutter sig i udgangspunktet, at der bør være større vægt på formidling /
illustration af fysiske planer i tidsskiftet. Men Gør dog samtidigt opmærksom på at det er
meget svært at præsentere disse planer rigtigt i tidsskrift og yde de gode planer retfærdighed.
Der peges på en generel stor mangel på ordentlige præsentationer – i byplanfaglige blade
generelt.
Om hjemmesiden
Det blev påpeget at der stadig er nogle problemer med at holde hjemmesiden helt opdateret –
bl.a. mangel på up-loaded regnskab/budget.
4. Regnskab
Tidligere kassér (frem til 1. Jan 2012), Erik Abitz fremlagde regnskabet.
Det faldende medlemskab kan ses i regnskabet, men økonomien er alligevel ret stabil. 80 % af
indtægterne går til Byplan. Udgifterne hertil er fastfrosset således, at der ikke sker stigninger i
udgiften hertil i de kommende år.
Hvad er:
Egenkapitalen er på 155.000 kr. (var 150.000 i1. jan 2011)
Altså et overskud på 5.000 kr. for 2011
Gode indtægter på årskonference og studietur i 2011.
Bemærkninger:
Der skal være fokus på den økonomiske udvikling – hvordan kan vi skabe en gunstigere
økonomi? Muligheder som mere differentieredekontingenter, større brug af PBS-løsningen mv.
Blev diskuteret. Det er et problem at mange af vore medlemmer ikke har tilmeldt
medlemskabet til betalingsservice, men får tilsendt giro-kort. Ofte glemmer folk simpelthen at
betale dem, og det kræver administration at rykke folk op til flere gange før der betales. Det
bidrager til de administrationsomkostninger foreningen har. Dette er ærgerligt, da PBS er så
nem en løsning.

Revisorerne anbefaler stærk, at FAB er nødt til at skifte til en anden betalingsform – væk fra
girokortene – dem glemmer folk at betale. Og at der er en strammere hånd i hanke med
medlemslisterne. Der skal være fokus på, hvordan vi holder styr på medlemmerne.
Regnskabet tages til efterretning, men det er uhensigtsmæssigt, at regnskab og forslag til
budget ikke har været lagt på hjemmesiden.
5. Indkomne forslag
Det pointeredes, at FAB har love – ikke vedtægter.
Generalforsamlingen kan ikke vedtage ændringerne, da den ikke opfylder kravene til antal
fremmødte på Generalforsamlingen. Vedtagelsen af de foreslåede ændringer kræver derfor
ekstraordinær generalforsamling.
Ifht. forslag om lovændringen om antal bestyrelsesmedlemmer bør bestyrelsen overveje om
der skal være et minimum af antal bestyrelsesmedlemmer. Kan vi ikke tiltrække
bestyrelsesmedlemmer på sigt, bør det overvejes om foreningen skal nedlægges. Men der er vi
ikke endnu.
Generalforsamlingen anbefaler,at lov nr. 14 ændres som foreslået
Generalforsamlingen anbefaler, at lov nr. 20 ændres som foreslået
Dette indstilles til ekstraordinær generalforsamling.
Forslaget om ændring af lov nr. 21 blev trukket tilbage, da bestyrelsen ikke var enige om
grundlaget for forslagets stillelse.
6. Fremtidigt virksomhed
Peer Frank fremlagde det omsendte notat om fremtidigt arbejde jf. det omsendte notat Dette
refereres ikke.
Bemærkninger til det fremtidige arbejde
Om Blog på hjemmesiden
Dette er tidligere besluttet sat på standby, da vi pt. satser på, at den direkte online dialog med
medlemmerne foregår over Facebook. Bestyrelsen mener ikke, at der er rum for to platforme
på nuværende tidspunkt. Hvis der på et tidspunkt opstår en online dialoglyst ifbm. Netværket
omkring FAB er der størst mulighed for at medlemmerne og andre interesserede følger med i
debatten og byder ind, hvis det serveres direkte til dem i deres newsfeed, når de alligevel er
på Facebook. Vi har ikke indtryk af, at det almindelige medlem surfer forbi hjemmesiden
jævnligt. Det tyder på, at besøg på www.fabnet.dk er sammenkædet med opslag på Facebook.
Om Folder
Der blev udarbejdet en folder / flyer ifbm. Byplanmødet i 2011. Den ligger endvidere på
hjemmesiden (under Aktuelt og Arkiv), hvorfra den kan hentes og distribueres. Kommentar:
Beslutning: Vi tilføjer Fremtidigt arbejde , at FAB så vidt muligt vil deltage på Byplanmødet
med et delmøde hver år. I år deltager vi med debat om barrierer og mangler i Planloven.
Beslutning: Vi tilføjer Fremtidigt arbejde, at bestyrelsen vil arbejde med forslag til
kontingentændringer
Beslutning: Fra overskrift på Fremtidigt arbejde fjernes årstallene2012-13. Dette notat er ikke
et udtryk for, hvad bestyrelsen forventer at nå i det kommende år, men hvad der vil blive
arbejdet med i de kommende år.

7. Budget 2012 og fastsættelse af kontingent
Erik Abitz fremlagde bestyrelsens forslag til budget 2012.
Budgetteret økonomisk resultat 2012: 135.000 kr.
Omsætning estimeret til 217.000 kr.
Budget vedtaget
Der er ikke fremsat forslag til kontingentændringer, men det er tidligere på
Generalforsamlingen besluttet, at bestyrelsen skal arbejde med et forslag til en ændring i
kontingentstrukturen i det nærmeste år. Der stilles bl.a. spørgsmålstegn ved det
hensigtsmæssige i, at et personligt medlemskab koster 600 kr. mens et
virksomhedskontingent koster 700 kr.
Bemærkninger:
Studerende bør have mere gunstige vilkår – i hvert fald, når arrangementer stadig koster for
de studerende. For det er den måde, vi skal verve nye medlemmer på.
Kommentar hertil: Vi har i bestyrelsen diskuteret det meget – og ifht. kontingent har vi valgt,
at der ikke skal sættes flere penge til på nogle typer medlemmer (det gør der allerede for
studerende).
Flere er dog enige i, at der skal kigges på muligheden for at sætte deltagergebyret på især
årskonferencen ned for studerende, da det er vigtigt at vi når ud til de studerende, og får dem
med i det faglige netværk.
8. Valg til bestyrelsen og revision
Bestyrelsesmedlemmerne, Paw Gadgaard, Julia Juhl Weisser og Anne Justesen, der er opstillet
til genvalg, genopstiller og genvalgtes.
Bestyrelsen opstiller Thomas Reinwald. Han vælges.
Der blev ikke valgt en revisor, da ingen har ønsket at stille op til revisor. Generalforsamlingen
besluttede, at den ene revisor, der er (Kim Lyster Hansen), må løfte opgaven i 2012. Og så må
der findes en ny til Generalforsamlingen 2013. Medlemmerne opfordres til at melde sig eller
indstille oplagte emner til revisorposten. Det er kun Generalforsamlingen, der kan vælge en
revisor.
9. Evt.

Referat/ Julia Juhl Weisser

