FAB Foreningen Af Byplanlæggere, Generalforsamling d. 20.03.2018
Sted: Byplanlaboratoriets lokaler, København. FAB takker venligst for husly.
Forud for mødet blev afholdt et arrangement om Nordhavnen med oplæg fra By&Havn og Entasis

1. Valg af dirigent: Kurt Christensen. Generalforsamlingen med forslag og bilag er indkaldt og varslet rettidigt og i
overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
2. Valg af referent: Dorthe W Brogård
3. Der blev ikke registreret fuldmagter.
4. Formandens beretning
Efter at Byplan er nedlagt har FAB fokuseret på at holde medlemsmøder i form af lokale møder. Bestyrelsen lægger
også kræfter i årsmødet, hvor tanken er at samle medlemmer fra hele landet. Årsmødet har desværre har været aflyst
flere gange – også i 2017 pga. for få tilmeldinger. Årsagerne kan bl.a. være, at der er mange tilbud i både NYP,
Arkitektforeningen og lign. Hertil kommer, at vores annoncering ikke har været optimal. I år holder afholdes årsmødet
d. 14. juni i Nordhavnen i København. Her sætter vi fokus på den tætte og høje by.
Et andet af foreningens pejlemærker er studieturene. I år tog vi til Marseilles – hvor vi så på omdannelse og
havnefronter. Turene plejer at vare 2-3 dage, og er meget velbesøgte, i år med ca. 30 deltagere. Studieturen i 2018 går
til Amsterdam og Ûtrect – i slutningen af august / eller i 1. del af september. Bestyrelsen sender en teaser ud snart.
FAB har været med i juryen omkring Byplanprisen. Viborg Baneby vandt prisen i år.
FAB har i år kommenteret forskellige tiltag i forbindelse med planlovsændringer. Dette har været gengivet flere steder
i pressen.
FAB vægter samarbejdet med andre planlæggere og organisationer. Bl.a. har vi samarbejde med Byplanlaboratoriet og
Arkitektforeningen når det er muligt.
FAB prøver at styrke samarbejdet med NYP – det er en udfordring at have to foreninger med samme målgruppe og
interesse.
FAB deltager i Envina og KTC’s Natur- & Miljø Konference, hvor vi er med til at arrangere plansporet.
Bestyrelsen har udarbejdet en ny hjemmeside. Indholdet ligner det vi har i dag, men den er mere nutidig og
brugervenlig. Den er også mere velegnet til at aflæse på tablets og mobiltelefon. Vi når en del medlemmer via
hjemmesiden, og også på facebook, hvor der er ca. 750 der får vores nyheder.
Vi har udfordringer i forhold til vigende medlemstal, vi er omkring 300 medlemmer – der kommer dog stadig nye
medlemmer – men der falder også flere fra.
Kommentarer til beretningen
•
•
•
•
•

Der mangler arrangementer i København.
Forslag om at lave arrangementer med NYP. NYP er gode til at skrive ud.
Idé – Indkalde til den værste plan og den bedste plan. Så bliver vi kendt.
Lav et link til byplanlaboratoriets hjemmeside/kalender
Ros til den nye hjemmeside

Formandens beretning blev godkendt.

5. Regnskab
Regnskabet er sendt ud i tide. Det er Byplanlaboratoriet som laver FAB´s regnskab, og vi har to revisorer der
godkender regnskabet.
Gitte fra FAB´s bestyrelse gennemgik regnskabet. Vi kommer ud med et mindre underskud, som dels skyldes
investering i hjemmesiden og at studieturen i år er kommet ud med et underskud. Vi har en regel om at studieturen
over en årrække skal balancere, og da der de forrige år har være overskud opfyldes dette.
Vi har lukke girokontoen. FAB har en egenkapital på indestående 258.000 kr.
Kommentarer til beretningen
•

Det blev foreslået at Bestyrelsen undersøger om Danske Bank vil give en større rente på foreningens
indestående.

Regnskab blev godkendt

6. Forslag
Bestyrelsen har fremlagt et forslag til ændringer af foreningens vedtægter i forhold til de gældende tegningsregler.
Bestyrelsen har haft udfordringer i forhold til de bestående tegningsregler, når der fx skal lægges større beløb ud i
forbindelse med studieturen. Her kræver banken, at det fremgår af vedtægterne, om det enten er formanden eller
kassereren, der tegner foreningen. Ændring af tegningsreglerne kræver en ændring af vedtægterne.
Forslaget om ændring af tegningsreglerne er godkendt og FAB indkalder til en ekstraordinær generalforsamling
inden for 4 uger.

7. Fremtidigt arbejde
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde. Det indebærer bl.a. at:
Vi arbejder på at lave flere arrangementer lokalt. Bl.a. er der planlagt et lokalt møde i Kokkedal d. 17. maj. Vi
planlægger også at afholde en endagstur til Lomma i Sverige senere på året.
Vi fortætter med at arrangere studietur
Vi vil fortsætte samarbejdet med andre organisationer, bl.a. Envina, Arkitektforeningen, NYP og andre.
Vi vil fortsætte med at arrangere årsmøde
Vi vil bruge den nye hjemmeside og informere om aktiviteter ud herfra.
Det fremtidige arbejde blev godkendt

7. Budget
Bestyrelsen gennemgik et nyt forslag til budget, hvor en slåfejl vedr. studieturen og årsmødet er rettet.
I budgettet lægges op til en større udgift til årsmødet for at sikre, at vi også kan betale oplægsholdere. I det nye
budget har vi øget udgifterne til lokale møder idet vi forventer at øge aktiviteten.
Der kunne være flere penge til oplægsholdere lokale møder
Kommentarer til beretningen
•

Det er vigtigt at gøre noget som synliggør foreningen. Forslag til ændring af budgettet med en ramme på
50.000 mere på årsmøde og de lokale møder i år. Hermed gives mulighed for at kunne gøre årsmødet gratis,
betale bus til udflugter eller for at kunne invitere oplægsholdere der skal have honorar.

Budgettet og forslag til ændring af budgettet godkendt.

8. Kontingent
Bestyrelsen forslår, at vi forsætter med uændret kontingent
Det skal indskærpes, at det er medlemmerne selv der gør opmærksom på ændringer af status, fx om de er blevet
pensionister.
Fastholdelse af et uændret kontingent blev godkendt.

9. Valg til bestyrelsen
Peer Frank og Lene Schaumburg fra bestyrelsen blev genvalgt. Peer som formand, Lene som medlem af bestyrelsen.
Helle Jørgensen fra Lyngby Kommune blev herudover valgt som nyt medlem til bestyrelsen.
John Simonsen og Hanne Krogsgård blev valgt som revisorer. Morten Siversen blev valgt som revisorsuppleant.
Velkommen til alle

10. Evt.
Der er planer om at afholde et lokalt arrangement med Arne Post i Odense om planfaglighed.

Bilag: Forslag til ændring af tegningsregler

Note: Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af:
Formand: Peer Frank. Øvrige: Kurt Christensen, Gitte Frank Andresen, Julia Juhl Weisser, Dorthe Brogaard, Maria
Ljungbo, Lene Schaumburg og Helle Jørgensen.

