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Generalforsamlingen blev holdt hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 5, 1. sal i København og vi 
takker venligt for lån af lokalerne. 
 
 
Valg af dirigent 
Lene Schaumburg blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt og varslet rettidigt og i 
overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 
 
Valg af referent 
Gitte Frank Andresen blev valgt 
 
Registrering af fuldmagter 
Ingen fuldmagter registreret. 
 
Formandens beretning om foreningens virksomhed.  
Formanden, Peer Frank aflagde årsberetning. Beretningen har inden mødet været lagt på hjemmesiden 
(www.fabnet.dk). Den kan læses der. Formanden fortalte om vores arbejde mht. på den nye planlov, som 
bl.a. medfører ændringer af landzonebestemmelser og giver mulighed for nye udviklingsområder i 
kystnærhedszonen og forkortelser af høringsperioderne. FAB har fremsendt høringssvar, men det ser ikke 
ud til at der ændres meget. Det var svært at skabe politisk debat, da der tidligt blev indgået et politisk forlig. 
Årsmødet i 2016 blev desværre aflyst på grund af få tilmeldinger. Byplanprisen gik til Ålborg Havnefront. FAB 
har en plads i juryen og har derfor været med til at udpege vinderen. Studieturen gik i 2016 til 
Manchester/Liverpool og ca. 32 medlemmer deltog. For Envina har vi medvirket som tovholder for plansporet 
i tilrettelæggelse af Natur og Miljøkonferencen i 2016. Det var et stort arbejde. Firmaet B14 har vi haft til at 
designe ny hjemmeside. I løbet af foråret 2017 er den klar til at gå i luften. FAB har også deltaget i et 
samarbejde med kriminalpræventiv råd, hvor der er fokus på hvordan byplanlægning kan bidrage til mere 
trygge byrum. Et arrangement med Jim Lyngvild på Fyn, arrangeret af Fynske Planlæggere (på tværs af flere 
interesseforeninger) fik vi kritik af at promovere, men FAB´s holdning er, at vi ikke blander os i lokale 
foreningers arbejder. 
Der blev spurgt til hvordan hjemmesiden bliver synlig/kan fremsøges. Der forventes oprettet link fra andre 
sider og vi arbejder med søgeord. Meget af kommunikationen vil også fremover foregå via 
Facebookgruppen. Den har omkring 700 ”medlemmer”. Det er også noget af det, vi vil arbejde videre med i 
forbindelse med kommunikationsstrategien. 
Kassereren supplerede med at fortælle, at vores mangeårige bogholder midt i året valgte at opsige sin 
stilling. Vi takker for hendes mangeårige, trofaste indsats. Vi har nu i stedet indgået en aftale med Dansk 
Byplanlaboratorium, som fremover yder bogholderbistand til foreningen, herunder med at udsende 
kontingentopkrævninger, betale regninger og føre regnskab og medlemskartotek. 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
Gitte Frank Andresen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
 
Indkomne forslag 
Ingen.  
 
Fremtidig virksomhed. 
Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med en egentlig kommunikationsstrategi, så vi kommer til at nå bedre ud 
til vores medlemmer. Hjemmesiden skal også gøres færdig, og det bliver lettere, at sende nyhedsbreve ud via 
denne. Ønsket er, at vi kan sende 4- 6 nyhedsbreve ud om året. Studieturen går i år til Marseille den 14-17. 
september. En tur til Gilleleje og evt. Lomma (Sverige) er også i støbeskeen. Årsmødet afholdes den 18. maj 
og foregår i Århus i anledning af, at byen er Europæisk Kulturby i år. Temaet for byplanmødet er Byen, bylivet 
og kulturen. Vi prioriterer, at have et tæt samarbejde med vores ligesindede foreninger, herunder vil vi rigtig 
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gerne udbygge samarbejdet med NYP (Netværk af yngre planlæggere). Desuden vil vi fortsat gerne bidrage i 
de foreninger mv. hvor vi er repræsenteret. 
Det blev bemærket, at en interessant forskel på FAB og NYP er, at FAB er høringsberettiget ift. lovforslag mv., 
og at samarbejdet i den forbindelse kan styrkes/udvikles. Fagpolitisk bliver det spændende hvad der sker med 
5 finger planen.  
Der blev spurgt til hvordan foreningens holdninger til f.eks. lovforslag bliver afstemt. Formanden beskrev 
hvordan vi f.eks. har afholdt medlemsmøder, for at skabe debat om lovændringer, og hvor igennem holdninger 
er blevet formet. Vores rolle ift. det kriminalpræventive råd er derimod f.eks, at repræsentanter fra bestyrelsen 
deltage i arbejdsgrupper og indgår i drøftelserne der. 
Der blev fremsat en bemærkning om, at der sker meget i København, hvor der er potentiale for spændende 
fagfaglige debatter, og der efterspørges flere arrangementer, som muliggør det. Evt. som studiekredse / 
netværksgrupper. Bestyrelsen opfordres til at overveje flere debatskabende tiltag. Det kan også være som en 
skriftlig debat via hjemmesiden. Bestyrelsen vil fremadrettet gerne engagere medlemmerne mere, og 
medlemmerne opfordres til tilrettelægge arrangementer, som via FAB´s nyhedsbreve nemt kan nå ud til 
mange. Det resulterede i en interessetilkendegivelse for at deltage i en debatgruppe/netværksgruppe, hvor 
interesserede tilmeldte sig. Lene Schaumburg vender tilbage til disse. 
Det foreslås, at FAB også orienterer sig mere mod universiteterne.  
 
Godkendelse af budget  
Godkendt med bemærkning om, at der bruges 33.500kr (mod 30.500kr) af foreningens egenkapital til 
hjemmeside. 
 
Fastlæggelse af kontingent  
Uændret kontingent vedtaget. 
 
Valg af formand 
Peer Frank blev genvalgt. 
 
Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 
På valg er:  
Kurt Kjærgård Kristensen, Julia Juhl Weisser, Dorthe Brogård, Gitte Frank Andresen, Maria Ljungbo Jensen.  
Alle blev genvalgt for en periode på 2 år. 
 
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Kim Lyster og Stephen Valentin Jensen blev genvalgt som revisorer. Bestyrelsen bemyndiges til at 
finde en revisorsuppleant. 
 
Eventuelt. 
Forslag om, at der på hjemmesiden oplistes medlemmer/ virksomhedsmedlemmer (hvis medlemmer og/eller 
virksomhederne selv ønsker, at stå der). 
 
Note: 
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af 
Formand: Peer Frank. Øvrige: Kurt Christensen, Gitte Frank Andresen, Julia Juhl Weisser, Dorthe Brogaard, 
Maria Ljungbo Jensen og Lene Schaumburg.  


