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Foreningen af Byplanlæggere, Dronningensgade 2.4, 1420 København
Generalforsamling 2008 - Tirsdag den 27. maj 2008 – i Vejle
Referat
1.

Gitte Frank Andresen blev valgt som dirigent, og kunne konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.

2.

Ingen havde medbragt fuldmagter.

3.

Formandens beretning blev godkendt efter en forudgående debat om overvejelser om FAB’s fremtid. Nu da
spørgsmål om ECTP og Byplan er afklaret fik Bestyrelsen forslag om, at forholde sig om evt. fortsat vigende
medlemstal i forhold til bestyrelsens store størrelse og foreningens struktur med opdeling i mange lokalafdelinger –
er det en rimelig måde at strukturere sig på – og kan bestyrelsen gøres mindre, mere smidig, blev der spurgt om. Vi
har ca. 450 medlemmer, mens et potentielle medlemstal måske er 1.100-2.000. Fordele og ulemper ved en stor
bestyrelse blev også berørt. Bestyrelsen vil frem til næste generalforsamling arbejde med et udspil til foreningen
fremtidige struktur.

4.

Regnskab blev gennemgået af kassereren Christina Hoffer og kommenteret af revisor Ole Jappe og derefter
godkendt.

5.

Der var ingen indkomne forslag.

6.

Bestyrelsen har tænkt på 4 pkt., som vi vil arbejde videre med i det kommende år ud over studieturen:
 Medlemskontakt (bedre information – bedre hjemmeside).
 Nyt vision for FAB (reorganisering) – der er nedsat arbejdsgruppe for hvordan FAB bliver revitaliseret.
 FAB’s forhold til andre organisationer fremover. (f,eks. KTC, Danske planchefer, NYP; Dansk Byplanlab,
RealDania, AA, IDA osv, osv). Hvordan forestiller vi os et fremtidigt samarbejde.
 Byplan – hvordan sikres FAB større indflydelse på bladets udformning – ny struktur /reorganisering af bladet.
Emnerne blev kort debatteret, herunder fremkom en bemærkning om, at der ikke længere sendes papirmeddelelse
om lokale møder i KBH, og at det måske kunne begrunde fald i deltagerantal. Det blev derefter drøftet hvorvidt der
kan/skal ske udsendelser via e-mail.

7.

Bestyrelsen har valgt at afsætte ca. 75.000 ekstra i budgettet i forhold til tilbuddet fra Byplan, for at imødekomme
en evt. større pris. Revisor Ole Jappe gør opmærksom på, at der mangler en post med den forventede udgift til
afregning af Byplan til Arkitektens forlag, som endnu er uafklaret. Kontingent blev fastsat uændret, pga. de
uafklarede regninger for Byplan 2007 til Arkitektens forlag, og Budgettet blev vedtaget med ændring om forventet
udgift til Arkitektens Forlag for Byplan i 2007.

8.

Claus Josefsen, Helle Witt, Jacob Andersen og Kisa ? ønsker ikke genvalg til bestyrelsen (Bestyrelsen har ikke set
eller hørt fra Kisa i over 1 år. Så vi går ud fra hun ikke ønsker genvalg). Erik modtager gerne genvalg.
Mie Johansen (mj@odense.dk) og Erik Abitz blev valgt. Bestyrelsen fortsætter med 3 ubesatte poster og uden
suppleanter. (Mie er planlægger hos Odense Kommune, og er uddannet fra AAA, med afgang fra afdelingen by og
land ”Landskabsurbanisme” – hun er også medlem af bl.a. NYP).
Ole Jappe blev genvalgt som revisor for 2 år. Han gør opmærksom på, at han derefter ønsker at stoppe. Hilser fra
Inger Callisen og fortæller, at hun grundet flytning til Frankrig næste år, når hun er på valg ønsker at holde som
revisor, hvorfor bestyrelsen skal være opmærksom på at finde en afløser inden næste år, og altså endnu en om to år.
9.

Under evt. gjorde Mark Adams venligt opmærksom på, at Dublin ikke er helt præcist beskrevet i
rejseprogrammet, og fortæller, at han gerne står til rådighed i forbindelse med planlægning af studieturen –
f.eks. med et formøde til turen. Han er fra Dublin og har arbejdet der som planlægger.
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