Ekstra ordinær generalforsamling 2013 ‐ Tirsdag den 11. juni 2013

Referat:
1. Valg af dirigent.
Peer Frank blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og varslet og dermed
beslutningsdygtig.
2. Registrering af fuldmagter.
3 fuldmagter blev registreret og godkendt.
3. Indkomne forslag.
Gitte Frank Andresen redegjorde for bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.
Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget, hvorefter vedtægterne rettes til således:
Pkt. 10 ændres til:
10. Kontingent, hvis størrelse fastsættes af Generalforsamlingen, indbetales årligt forud inden
1 måned efter påkrav.
Pkt. 14 ændres til:
14. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og indtil 12 medlemmer.
Formanden vælges for 2 år af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges ligeledes for 2 år af
generalforsamlingen, således, at der hvert år vælges mindst 3 medlemmer. I de tilfælde, hvor
samme generalforsamling vælger mere end 6 medlemmer, bestemmes det ved stemmetal,
hvilke der er valgt for 2 år, og hvilke der er valgt for 1 år. Ved valg af de 12
bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at flest mulige landsdele er repræsenteret i
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bestyrelsen med mindst et medlem, således at der først vælges det medlem fra hver landsdel,
der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, der opnår flest stemmer. Dernæst vælges de
medlemmer, der opnår flest stemmer uanset landsdel.
Pkt. 20 ændres til:
20. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indvarsling om dato for
afholdelse skal ske med mindst 6 ugers varsel ved meddelelse via nyhedsmail til
medlemmerne og på foreningens hjemmeside www.fabnet.dk
Forslag til lovændringer, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen. Bemærkninger og forslag indsendes til
foreningens e‐mail adresse mærket Generalforsamling i emnefeltet. Bestyrelsen skal via
nyhedsmail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside senest 2 uger inden
generalforsamlingen udsende de modtagne forslag sammen med bestyrelsens egne forslag,
herunder forslag til kontingent, samt det reviderede regnskab og en dagsorden med følgende
punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Forelæggelse af budget til godkendelse
9) Fastlæggelse af kontingent
10) Valg af formand
11) Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13) Evt.
5. Valg af revisorer
Kim Lyster blev genvalgt med akklamation. Vibe Wing blev nyvalgt. Begge for 1 år.
4. Eventuelt
Birger Kristoffersen spurgte om der er pensionist rabat (på den ordinære generalforsamling blev
det besluttet, at nedsætte kontingentet for studerende, for at tiltrække flere unge til foreningen).
Kassereren svarede, at det er der, men herudover besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen
skal udarbejde nyt princip for kontingentopkrævning i forlængelse af beslutningen i Dansk
Byplanlaboratorium om på sigt at digitalisere Byplan (næsten hele kontingentet går til at finansiere
tryk og udsendelse af Byplan i papirudgave).
Referent
Gitte Frank Andresen
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