Referat af generalforsamling i FAB.
Afholdt d. 23. maj 2013 i Århus
dwb

1. Valg af dirigent

Thorkil Green, Århus Kommune blev enstemmigt valgt som dirigent.
Mødet blev erklæret lovligt indkaldt og varslet.

2. Registrering af fuldmagter
To fuldmagter blev registreret og godkendt.

3. Formandens beretning om foreningen virksomhed
Formanden fremlage beretning om bestyrelsens arbejde gennem det sidste år:
Lokale arrangementer
Der har været afholdt en række lokale arrangementer. I København har FAB selv har stået for
at afholde møderne, i de øvrige lokalafdelinger har møderne været afholdt i samarbejde med
andre organisationer, fx IDA. Overalt i landet har møderne været godt besøgt.
Årsmøde 2012
I 2012 blev Årsmødet afholdt i København under temaet ”bilen og byen”. På årsmødet satte
FAB fokus på hvordan vi som planlæggere kan håndtere det stigende antal biler i byerne, når
vi samtidig ønsker plads til bedre og flere opholdsrum i byen.
Studierejse
I år arrangerede FAB en studietur til Barcelona for at se på Barcelonas tidligere og nye
byudviklingsområder. Turen var vellykket, men havde desværre ikke plads til alle som havde
vist interesse for turen. Derfor blev der arrangeret en ekstra tur i foråret som dog ikke blev
realiseret på grund af for få tilmeldte.
Byplandage
På byplandage 2012 stod FAB for et af delmøderne. Delmødet havde overskriften: En ny
planlov. Mødet var velbesøgt og diskussionslysten stor.
Øvrige aktiviteter
FAB har deltaget i et projekt om kriminalpræventive byer, som Det kriminalpræventive Råd
har inviteret til. Herudover har FAB være repræsenteret i Byplanlaboratoriets bestyrelse,
Byplanprisens jury og Byplans redaktionsudvalg.
Formandens beretning blev godkendt.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Bestyrelsen fremlagde det reviderede revisorgodkendte regnskab. Vi har en holdbar økonomi,
men antallet af medlemmer er dalende.
I den efterfølgende diskussion var der særlig fokus på spørgsmålet om, hvordan FAB´s
kontingent vil være, når og hvis Byplan bliver digitaliseret og ikke udkommer som trykt medie.
Reduceres udgifterne for Byplan i forbindelse med en evt. digitalisering, forventes det at have
betydning for kontingentet for FAB´s medlemmer.

Studieturen 2012 gav ikke overskud som forventet, da det har vist sig meget dyrt at bestille
flybilletter til en stor gruppe. Konsekvensen heraf er at FAB ikke fremover vil stå for billetter til
og fra studieturenes mål, men alene tager sig af at arrangere og stå for det faglige indhold på
studieturene, så billetterne kan blive billiggere for den enkelte
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har i rette tid modtaget forslag til ændringerne af foreningens vedtægter.
Forslagene er stillet af FAB´s bestyrelse og kan findes i fuld ordlyd på FAB´s hjemmeside. Det
drejer sig om følgende forslag:
•
•
•

Ændring af pkt. 10 vedr. kontingentindbetaling
Ændring af pkt. 14, vedr. antal af bestyrelsesmedlemmer
Ændring af pkt. 20 vedr. elektronisk indkaldelse til generalforsamling.

De enkelte forslag blev vedtaget af forsamlingen. Dog med den bemærkning til pkt. 20, at det
skal sikres, at alle medlemmer som ikke har en mailadresse bliver gjort opmærksom på
ændringen inden den foretages.
Vedtagelsen af de tre punkter har efterfølgende har vist sig ikke at være gyldig, idet
ændringerne kræver en ekstraordinær generalforsamling.

6. Fremtidig virksomhed
Formanden fremlagde en række forslag til emner, som bestyrelsen har valgt at arbejde med i
2013. Emnerne fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen og er ikke refereret her.
Forsamlingen diskuterede emnerne og godkendte formandens forslag med bemærkninger om
at droppe arbejdet med en medlemsundersøgelse og en blog på hjemmesiden, men i stedet
prioritere følgende:
•

Bestyrelsen skal i det omfang det er muligt, holde øje med høringer som er væsentlige
for foreningen. Ved bestyrelsens konstituering skal der udnævnes en ansvarlig for
dette.

•

Bestyrelsen skal arbejde for at udsende elektroniske nyhedsbreve og med formidling af
foreningens aktiviteter med henblik på at tiltrække nye medlemmer.

•

Bestyrelsen skal arbejde videre med informationsmateriale/folder om FAB som bl.a. kan
bruges til omdeling på uddannelsesinstitutionerne.

7. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget

Bestyrelsen fremlagde forslag til budget og fremtidigt kontingent.
Bestyrelsen har besluttet, at det i forhold til firmamedlemsskab højst skal være muligt, at opnå
rabat til én deltager fra et firmaet til FAB arrangementer med differencerede priser.
Forsamlingen var enig i bestyrelsens beslutning og foreslog, at forskellen på
firmamedlemsskaber og egenbetaling gås efter i sømmene. I dag er der f.eks. kun 50 kr.
forskel mellem firmamedlemskab og egenbetaling.

For at gøre FAB attraktiv for de unge studerende, foreslog forsamlingen at bestyrelsen ser på
muligheden for at tilbyde et års gratis studiemedlemsskab i FAB. Tilbuddet som i første
omgang skal forsøges i et år, skal lanceres ved studiestart og skal afklares med
Byplanlaboratoriet, i forhold til om Byplan skal være en del af pakken.
Bestyrelsen vedtog budgettet med en bemærkning om, at kontingentstukturen skal
gennemgås i det kommende budgetår.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Peer Frank, Gitte Frank Andresen, Kurt
Christensen, Dorthe Brogård. Alle blev genvalgt. Herudover blev Merete Odgaard og Rikke
Sjelborg-Sørensen, begge ansat i Århus kommune valgt til bestyrelsen som nu består af 12
medlemmer. De to nye medlemmer, ønskes hjertelig velkommen i bestyrelsen.
Det har ikke været muligt at finde en revisorsuppleant til bestyrelsen. FAB opfordrer alle
medlemmer til at byde ind på posten. Hvis ikke det lykkedes at finde en blandt medlemmerne
må foreningen finde en alternativ måde at få løst problemet på.

9. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

