Generalforsamling 2015 17. juni 2015 i København

Referat

Generalforsamlingen blev holdt hos Dansk Byplanlaboratorium, Nørregade 36 i København og vi takker
venligt for lån af lokalerne.

Valg af dirigent
Vibe Weng 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
Der blev registreret 3 fuldmagter, men kun en blev godkendt fordi, der kun kan registreres 1 fuldmagt pr.
medlem, hvilket, generalforsamlingen mener, betyder, at et medlem kun kan tage imod fuldmagt fra et
medlem.
Formandens beretning om foreningens virksomhed. Herunder en redegørelse for beslutningen om at
stoppe udgivelsen af tidskriftet Byplan fra 1. januar 2016, som byplanlaboratoriets bestyrelse traf i
efteråret.
Formanden, Peer Frank aflagde årsberetning. Beretningen har inden mødet været lagt hjemmesiden
(www.fabnet.dk). Den kan læses der. Formanden kom bl.a. ind på, at studieturen i 2014 gik til Milano og var
en succes. Der deltog ca. 30 personer i turen. Det specielle ved Milano er at byen i 2015 er vært for Expo og
at der i kanten af byen opføres en stor messeby med udstillinger.
I løbet af året har planlovsændringer været drøftet, og de vil også til at fyld en del i den kommende tid. FAB
har været repræsenteret i et projekt om nordiske planudfordringer – et projekt initieret af Akademiske
Arkitektforening. FAB har også deltaget i et samarbejde med kriminalpræventiv råd.
FAB er repræsenteret i Dansk Byplanlaboriatoriums repræsentantskab. På repræsentantskabsmødet i maj
2014 tog repræsentantskabet til efterretning, at DB ikke længere udgiver BYPLAN fra 1. januar 2015. Det
giver for stort underskud. Afledt heraf ser FAB’s bestyrelse sig nødt til at lukke BYPLAN. Det er en kæmpe
stor udfordring som FAB står overfor. Det forventes erstattet af en række nyhedsbreve, som udsendes via
mail.
Redaktionsudvalget bag BYPLAN vil inden udgangen af 2015 desuden undersøge om vi f.eks. i samarbejde
med f.eks. NYP kan finde andre løsninger f.eks. mht. en digital planportal (hjemmeside).
Beretningen blev efterfulgt af en livlig debat om nedlæggelsen af BYPLAN. Det blev påpeget, at BYPLAN
har været og fremad er vigtig som dokumentation for fagets historiske udvikling. Det har været vigtigt for
fagets identitet. Der har været et indholdsmæssigt skred. Papirbladet har nok ikke længere sin berettigelse.
Der er stadig behov for et medie, hvor forskningsresultater og nye projekter kan fremlægges og debatteres
og hvor fagets indhold samles! Forslag om en workshop, hvor FAB sammen med medlemmerne finder en ny
løsning, der gerne må have internationalt niveau.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Gitte Frank Andresen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Indkomne forslag
Ingen.
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Fremtidig virksomhed.
Årskonferencen som blev holdt i Odense i sidste uge blev en stor succes. Arrangementet blev et stort
tilløbsstykke med mange deltagere og et spændende program. Senere på året har vi et program for en
studietur til München. Vi vil fremover stadig lægge stor energi i disse vores to vigtige aktiviteter.
Den væsentligste opgave i det kommende år bliver dog, at finde ud af hvad FAB er uden BYPLAN. FAB har
stadig en vigtig funktion som netværks skabende for medlemmerne. Vi vil også gerne arbejde hen mod en
fælles digital platform sammen med andre aktører på området. De øvrige arbejdsområder, som er beskrevet
i handlingsplanen, som blev præsenteret sidste år på generalforsamlingen fortsættes også.
Godkendelse af budget
Godkendt
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, Rikke
Boserup Sjelborg.
Alle blev genvalgt for en periode på 2 år.
Maria Ljungbo Jensen fra København blev nyvalgt i 1 år, i stedet for Erik Møller fra Ålborg, som har ønsket at
trække sig.

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.
Intet.

Note:
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af
Formand: Peer Frank. Øvrige: Kurt Christensen, Gitte Frank Andresen, Julia Weisser, Anne
Justesen, Paw Gadgaard, Dorthe Brogaard, Thomas Reinwald Sørensen, Rikke Boserup Sjelborg,
Vibe Weng og Maria Ljungbo Jensen. Der er ingen vakante pladser.
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