Generalforsamling 2014 22. maj 2014 i København

Referat

Valg af dirigent
Vibe Weng blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og varslet og
dermed beslutningsdygtig.
Valg af referent
Gitte Frank Andresen blev valgt.
Registrering af fuldmagter
To fuldmagter blev registreret, men kun den ene blev godkendt. (Den ene fuldmagtsgiver havde
ikke oplyst, hvem der skulle have fuldmagten).
Formandens beretning om foreningens virksomhed
Formanden, Peer Frank aflagde årsberetning. Beretningen har inden mødet været lagt
hjemmesiden – den kan læses der. Formanden kom i sin beretning bl.a. ind på, at foreningen har
et faldende medlemstal. Nogle af vores arrangementer er der vældig god tilslutning til, andre
kommer der slet ingen til. Årsmødet planlagt til dagen efter generalforsamlingen har vi i år måttet
aflyse grundet for få tilmeldinger – vi kunne ikke gennemføre uden et stort økonomisk underskud.
Studieturen, der i år går til Milano, er der allerede nu stor tilslutning til. Byplan bliver på sigt
digitalt.
Der blev spurgt ind til Byplan og fordele og ulemper ved en digitalisering drøftet – der er flest
fordele. Der blev spurgt ind til samarbejder med andre organisationer, og det blev nærmere
drøftet. Vi har for et par år siden arbejdet tæt sammen med NYP. Det vil vi også gerne gøre
fremadrettet. Der er i øjeblikket mange aktører på planområdet – mange der udbyder møder og
kurser. Der er tilsyneladende mange Byplanlæggere, der ikke kender nok til FAB. Udbredelsen af
kendskabet til foreningen er noget bestyrelsen kan arbejde videre med. Vores arbejde i det
kriminalpræventive råd blev yderligere drøftet, herunder f.eks. om hvordan vi via byplanlægning –
f.eks. i forbindelse med kvarterløft, nabohjælp kan medvirke til mindre kriminalitet.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Gitte Frank Andresen, der har været konstitueret kasserer siden omkring årsskiftet fremlagde
regnskabet. På første side, er det en slåfejl, at der under passiver, står at egenkapital er opgjort pr.
31.12 2011. Der skulle stå 2014. Med denne bemærkning blev regnskabet godkendt.
Indkomne forslag
Ingen.
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Generalforsamling 2014 22. maj 2014 i København

Referat
Fremtidig virksomhed
Bestyrelsen fremlagde en handleplan, der stort set er identisk med planen for sidst år. Formanden
redegjorde for indholdet. Planen indeholder det vi arbejder med. Herefter debat om næste års
virksomhed. Det blev tilføjet i planen, at der skal overvejes etableret et dialogforum på
hjemmesiden eller i forbindelse med digitalisering af Byplan. Samarbejde med Arkitektforeningen
(om Ny Nordisk Planlægning) og Det kriminalpræventive råd blev ligeledes tilføjet som punkter
under samarbejder.
Forelæggelse af budget til godkendelse
I det foreslåede budget 2014 var forudsat en indtægt fra årsmødet og en øget kontingentindtægt,
som følge af en kontingentforhøjelse.
Da kontingentforhøjelsen ikke er blevet annonceret i indkaldelsen er bestyrelsen blevet
opmærksom på, at stigningen ifølge vedtægterne ikke kan vedtages. Da det har været nødvendig
at aflyse årsmødet grundet manglende tilslutning, vil der ikke komme det forventede overskud.
Budgettet kunne derfor ikke godkendes. I stedet indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær
ordinær generalforsamling (skal varsles med 6 uger), hvor bestyrelsen i indkaldelsen fremlægger
forslag til kontingentstigning og nyt budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingent
Se under ovenstående punkt vedr. budget.
Valg af formand
Peer Frank blev genvalgt.
Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
Anne Justesen, Erik Møller, Paw Gadgaard, Thomas Reinwald Sørensen blev genvalgt.
Vibe Weng blev nyvalgt.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Kim Lyster blev genvalgt. Vibe Weng kan desværre ikke fortsætte som revisor, da hun indtræder i
bestyrelsen. Bestyrelsen pålægges at finde endnu en revisor og en suppleant inden næste
regnskabsafslutning.
Evt.
Intet.
Note:
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af
Formand: Peer Frank ‐ Øvrige: Kurt Christensen, Gitte Frank Andresen, Julia Weisser, Anne
Justesen, Paw Gadgaard, Erik Møller, Dorthe Brogaard, Thomas Reinwald Sørensen, Rikke
Boserup Sjelborg og Vibe Weng. Der er herefter ingen vakante pladser.
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