Beretning 2018
Årskonference 2018
Årskonferencen i 2018 havde som tema ”Tætte byer og højhuse”. FAB ville med årskonferencen sætte
fokus på en diskussion af fordele og ulemper ved de tættere byer.
Om formiddagen havde vi inviteret en række oplægsholdere, der hver på sin måde vil kom med deres syn
på den nye fortætningsbølge. Om eftermiddagen fik vi en guided tur rundt i den Københavnske Nordhavn
og sluttede af med en workshop, hvor alle kunne give deres besyv med i l debatten.
For første gang var årskonferencen gratis for medlemmer. Det betød bl.a. at der var et stort antal
deltagere.

Studietur
Årets studietur gik til Utrecht og Amsterdam. Vi boede i Utrecht og fik et godt indtryk af den hyggelige by,
der på mange måder kan sammenlignes med Amsterdam. Specielt områderne omkring bymidten og
stationen – Hollands største – blev vi guided igennem. Her er der sket en stor omdannelse gennem de
senere år. Det blev også til en dag i Amsterdam, hvor vi bl.a. fik set på de omdannede havneområder.
I alt var der 27 deltagere på turen.

Byplanprisen
FAB deltager i den jury, der hvert år uddeler byplanprisen. I 2018 gik prisen til Esbjerg Kommune for
arbejdet med bymidten.
Bymidten i Esbjerg er blevet fortættet med markante byggerier og bymiljøet er blevet styrket med nye
forbindelsesruter, aktivitetszoner og opholdsrum, og den muskuløse og robuste havneby er tilført mere
følsomme og bløde værdier. Det er nogle af de greb i Esbjergs byudvikling som juryen fremhævede i
motivationen for at tildele Esbjerg Kommune Byplanprisen 2018.
Byplanprisen blev uddelt ved Byplanmødet i Hjørring d. 4.10, hvor 700 kommunalpolitikere og planlæggere
var samlet

Samarbejde med dansk byplanlaboratorium
Siden 2016 har Dansk Byplanlaboratorium varetaget sekretærfunktionen for Foreningen af
Byplanlæggere. Dansk Byplanlaboratorium varetager ligeledes foreningens økonomi, herunder opkræver
kontingent og fører regnskab. Der er også blevet brugt mange timer på at vedligeholde FAB’s
medlemsregister, herunder medlemmernes mailadresser. Efter vi har fået ny hjemmeside sendes
nyhedsbreve nu ud efter den mailadresse, som medlemmerne selv har oplyst på hjemmesiden. Hvis man
skifter mailadresse er det vigtig at give FAB besked herom via hjemmesiden.
Igen i løbet af 2018 har FAB fået lov til at låne lokaler hos DB til afholdelse af generalforsamling og
bestyrelsesmøder. Det takker vi for.

Arkitektforeningen
Der er ikke afholdt fælles arrangementer, men vi har aftalt at mødes med arkitektforeningen der er
interesseret i et samarbejde. Vi har også drøftet muligheden for at afholde møder i arkitektforeningens
lokaler, hvilket de er positive overfor.

Hjemmeside
I 2018 kom der endelig gang i vores nye hjemmeside, som også gør det langt nemmere for os at lave
nyhedsbreve mv. Det er vi rigtig glade for i bestyrelsen og det håber vi også I sætter pris på.
Facebook
FAB bruger stadig aktivt Facebook som kommunikationside til medlemmer og andre med interesse for
foreningen.

Vedtægter
På anmodning fra foreningens bank blev vedtægterne i 2018 suppleret med mere præcise tegningsregler i §
15. Forslaget blev behandlet først på den ordinære generalforsamling og efterfølgende på en ekstraordinær
generalforsamling. Vedtægterne kan findes på hjemmesiden.

Udtalelse om Fingerplanen
Foreningen har i marts 19 indsendt en udtalelse i forbindelse med den offentlige hørring af forslaget til
fingerplan. Udtalelsen er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Julemøde i København.
Julemødet blev afholdt med opæg fra kommunaldirektør Bo Rasmussen fra Gladsaxe Kommune og
Marianne Bendixen fra Dansk Byplanlaboratorium. Sammen fortalte de om letbanen på Ring 3 og
processen der førte til at 10 kommuner kunne samarbejde og få letbaneprojektet på skinner.

Køge Kyst ‐ udflugt
FAB havde i starten af november 2018 en faglig udflugt til Køge Kyst. I alt deltog ca. 15 personer og
udflugten introducerede til Sønderhavnen og koblingen til resten af byen. Vi så på de foreløbige resultater
med tæt karrebyggeri, nye byrum og hvordan de nye bydele skal hænge sammen med den gamle del af
Køge by. Ligeledes hørte vi om de samlede ambitionerne med bydelen, havnen og området omkring
stationen samt om selskabskonstruktionen KØGE KYST.

Arrangementet sluttede af med lidt mad og en øl på en af de nye cafeer i det nye område som binder byen
og stationen sammen.

