INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAB
FAB
Foreningen af Byplanlæggere
Dronningensgade 2
1420 København K.

Ekstra ordinær generalforsamling 2013
Tirsdag d. 11. maj 2013 kl. 17.00
Generalforsamlingen afholdes hos Fredericia Kommune, på Meldahls Rådhus,
Vendersgade 30, 7000 Fredericia i Fredericia.

Efter den ekstraordinære generalforsamling er der en kort byvandring i Fæstningsbyen Fredericia,
hvor Irene Margrethe Jensen, arkitekt MAA fra Fredericia Kommune fortæller om 2 vidt forskellige
byfornyelsesprojekter:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 mio.
kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. I alt vil op til 500 ejendomme
kunne opnå støtte til facaderenovering.
På havnen vil tidligere industris arealer med støtte fra Real Dania gennem de næste 20-25 år blive
omdannet til en helt ny bydel. Det forventes, at der bygges ca. 1000 boliger og skabes ca. 2800
arbejdspladser.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Registrering af fuldmagter.
3. Indkomne forslag.
5. Valg af revisorer
4. Eventuelt.
Ad. 2
Der kan registreres 1 fuldmagt pr. medlem.
Ad. 5
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kan ses på hjemmesiden.fabnet:dk
På den ordinære generalforsamling , som blev holdt torsdag d. 23. maj 2013 blev bestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer vedtaget. Der var ikke 2/3 af foreningens medlemmer til stede.
Ændringerne forudsætter derfor, at forslagene om ændringer behandles 2. gang på en ekstra ordinær
generalforsamling.
Ad 8
Ved generalforsamlingen, som blev holdt den 23. maj 2013 kunne der ikke vælges 2 revisorer, da

ingen af de tilstedeværende ville påtage sig opgaven. Der skal derfor vælges 2 revisorer.
Revisorerne vælges for 2 år.

Kontaktperson vedr. arrangementet er Gitte Frank Andresen, Planlægger, Fredericia Kommune,
mobil 30 45 25 40 /gitte.andresen@fredericia.dk.

På bestyrelsens vegne.
Peer Frank

Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus er opført i 1860 efter tegning af arkitekt Ferdinand Meldahl, og
har i perioden frem til 2003 fungeret som ting/arresthus.

