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Referat
1.

Ole Jappe blev valgt som dirigent, og spurgte om nogen i forsamlingen mente generalforsamlingen ikke er lovligt
indvarslet. Erik Abitz nævnte, at generalforsamlingen for første gang i mands minde havde været annonceret i
Byplan. Ole Jappe konstaterede herefter generalforsamlingen for lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2.

Ingen havde medbragt fuldmagter.

3.

Formandens beretning blev uddelt, da den pga. en teknisk fejl, ikke var blevet lagt på hjemmesiden og gennemgået
af formanden og taget til efterretning,, idet det dog blev korrigeret, at Byplanprisen uddeles i samarbejde med
Arkitektforeningen , ikke arkitektforbundet., og forudgående drøftet, hvordan FAB får flere medlemmer. Det
fortsat støt faldende medlemstal vil i sidste ende kunne få konsekvenser for Byplan. Medlemmerne er bladets
økonomiske fundament. Det foreslås at bestyrelsen forsøger at få fat på unge medlemmer. Christina Hoffer, som
sidder i Byplan’s direktionsudvalg forklarede, at Byplan med 4 årlige udgivelser kører fint – og udkommer til de
aftalte deadlines – og er derfor blevet et bedre og mere stabilt forum, for at udbrede vores nyheder. Kurt
Christensen påpeger, at også vores påbegyndte samarbejde med NYP (om fælles arrangementer) og Dansk
Byplanlaboratorium, herunder forhåbentligt med kommende sekretærbistand til udsendelse af nyhedsbrev,
vedligeholdelse af hjemmesiden.. Det er en kim til en ny tid, at man kan læse om FAB i Byplan – det medfører ny
energi. Der blev også spurgt til internettet, om bestyrelsen har gjort sig overvejelser. Bestyrelsen afventer det videre
samarbejde med DB. Det er vigtigt at finde den rigtige løsning mht. hjemmesiden, hvis vi vil tiltrække de unge.
Man kunne via NYP’s netværk orientere om at Byplan er på gaden med en appetitvækker. (vedhæftes referatet)

4.

Regnskab blev gennemgået af kassereren Christina Hoffer, med en bemærkning om at medlemstallet nu er 382.
Efter kommentering af revisor Ole Jappe godkendt, med bemærkning om at siden med årets balance mv. også
lægges på hjemmesiden.

5.

Der var ingen indkomne forslag.

6.

Bestyrelsens udkast til fremtidige arbejde 2009-1010 blev omdelt, da det pga. en teknisk fejl ikke var kommet på
hjemmesiden og tiltrådt efter en række kommentarer, bla: vil gerne udvide samarbejdet med DB, afholde lokale
arrangementet også i samarbejde med NYP, Studieturen i år går til Stokholm til september. Årsmødet i år har været
super godt med ca. 40 deltagende – vi skal måske ikke holde det i Jylland næste år – mod sædvane, for at følge op
på det gode deltagerantal i år (vedhæftes referatet). Firmamedlemskab til en højere pris kan overvejes.
Kommentering af lovforslag fremgår som et punkt i FABs vedtægter, men bestyrelsen må fra år til år prioritere –
det er vigtigt at skabe synergi mellem de tiltag FAB tager – feks. styrkelse via intern debat gennem en blog på
hjemmesiden. Ole Jappe foreslår, at vi bruger af foreningens ret store kassebeholdning til at realisere de påtænkte
emner.

7.

Budget for 2009/2010 blev gennemgået af kassereren, Christina Hoffer. Forslag om nedsættelse af kontingent til
550 kr for medlemmer, dog 450 kr for studerende og fortsat fastholdelse af nuværende kontingent på 700 kr for
virksomheder og kommuner vedtaget efter lang debat.

8.

Peer, Gitte, Kurt, Flemming og Trine er på valg. Trine Skammelsen og Flemming Thornæs ønsker ikke genvalg.
Herudover er der 3 ubesatte poster og ingen suppleanter.
Peer genvalgt som formand for 2 år. Kurt og Gitte genvalgt for 2 år herudover blev Julia Juhl Weisser
(Julia.Weisser@hedensted.dk) (udd. Cand.scient.soc fra RUC jan.08 med speciale i kulturmiljøstudier, bor i
Silkeborg, arbejder hos Hedensted Kommune med kommuneplan, byudvikling, lokalplan, landzoneadm., mv) valgt
for 2 år. Bestyrelsen fortsætter med 4 ubesatte poster og uden suppleanter . Generalforsamlingen opfordrer
bestyrelsen at tilknytte interesserede i bestyrelsesarbejdet.
Ole Jappe blev genvalgt som revisor for 2 år sidste år. Han gjorde da opmærksom på, at han derefter ønsker at
stoppe, hvorfor bestyrelsen skal være opmærksom på at finde en afløser inden næste år. Inger Callisen ønsker at
stoppe. Som revisor for 2 år Ole Christiansen ansat i Helsingør Kommune valgt. Bestyrelsen fortsætter uden
revisorsuppleant.

9.

Dorit Røztler, der hidtil har været revisorsuppleant er afgået ved døden, alt for tidligt for ca. 4 uger siden i en alder
af ca. 45. Hun blev kort mindet af formanden.
Bestyrelsen for 2009/2010 består herefter af
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