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1: Valg af dirigent; Christina Hoffer. Valg af referent; Julia Juhl Weisser
2: Registrering af fuldmagter.
Der var ikke indkommet nogen fuldmagter
3: Formand Peer Frank afgav beretning.
Beretningen vil blive lagt på hjemmesiden i skriftlig version.
4: Regnskab 2009.
Der er afvigelser mellem budget og regnskab for år 2009. Dette bunder jf. omsendt
notat om budget og regnskab i efterslæbet på betalingerne af Byplan, udviklingen af
ny hjemmeside og fejlen ifbm. opkrævning af kontingenter i 2009. Der var overskud
på studieturen i 2009 og det blev diskuteret, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt.
Generalforsamlingen besluttede, at det skal tilstræbes, at studieturene over en
årrække skal gå i nul. Det betyder, at nogle ture kan give overskud, mens andre kan
give underskud. Der blev endvidere stillet spørgsmål om, hvorvidt
kontingentnedsættelsen fra sidste år har givet flere medlemmer. Dette har
bestyrelsen ikke nogen fornemmelse for, og der foreligger ingen tal herfor.
Regnskabet blev godkendt.
5: Indkomne forslag.
Forespørgsel om økonomisk støtte til netværksaktivitet.
En gruppe af yngre planlæggere forespørger om muligheden for økonomisk støtte til
fortsat netværksaktivitet efter Plan09’s afslutning. Generalforsamlingen besluttede, at
der ikke kan ydes tilskud til denne aktivitet, da foreningen ikke har afsat penge til
sådanne støttemuligheder i budgettet og ikke har økonomi til det. FAB er dog positive
overfor netværket og synes, at det er rigtig godt med en gruppe planlæggere, der kan
stille spørgsmål til den etablerede planverden. Det anbefales at søge NYP om midler.
6: Fremtidig virksomhed
Det blev diskuteret hvorvidt papiret fremtidigt arbejde skal deles op i to. Et som det
fremstår nu, hvor alle de ting foreningen kunne tænke sig ført ud i livet fremgår og et
med fokusområderne for det enkelte år. Det er ikke realistisk at alt det vi gerne vil
bliver gennemført på et år. Generalforsamlingen besluttede, at en todelt målsætning
om foreningens mål og visioner for årene fremover suppleret med mål og
fokusområder for indeværende år er måden det fremover skal gøres på. På
bestyrelsens konstituerende møde vil årets fokusområder blive fastlagt med afsæt i
foreningens mål og visioner for årene fremover, som de fremgår af omsendte papir.
Det blev endvidere foreslået, at nogle af de fremtidige lokalarrangementer skulle
være mere tværfaglige, da planlægningen i dag er meget tværfaglig – eller i hvert
fald - bør være det! Arrangementer om udvikling af områder kunne arrangeres i
samarbejde med IDA, bygningskonstruktørerne osv. Idéen blev positivt modtaget og
taget til efterretning.

Bestyrelsens arbejde er lige nu koncentreret omkring udviklingen af den nye
hjemmeside, studieturen til Oslo i september samt det løbende arbejde med Byplan.
7: Kontingent og budget 2010.
Kontingent forbliver uændret.
Budgettet ændres således at posten til hjemmeside mm. hæves til 30.000 kr. og
posten til rejseudgifter hæves til 12.000 kr. Budget godkendt.
8: Valg til bestyrelse og revisor samt revisorsuppleant.
Berit H. Jørgensen, Christina Hoffer og Erik Abitz var på valg og blev genvalgt til
bestyrelsen.
Mie Johansen og Tue Rex træder ud af bestyrelsen, men Tue Rex fortsætter til og
med september 2010 med planlægning og afholdelse af studieturen.
Nye medlemmer, der blev valgt ind i bestyrelsen:
Paw Gadegård, arkitekt og planlægger ved Odense Kommune
Anne Justesen, landinspektør, Region Midtjylland
Erik Møller, landinspektør og planlægger i ved Aalborg Kommune
Ole Jappe træder tilbage som revisor. Bestyrelsen prøver at finde en ’makker’ til Ole
Christiansen, som er revisorsuppleant.
9: evt.
Ingen indlæg

v/ Julia Juhl Weisser

