Referat af FAB´s generalforsamling d.30. maj 2019
Afholdt i DB´s lokaler, Kbh.
Ca. 15 deltagere
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent: Lisbeth Øhrgaard
Valg af referent: Dorthe Brogård, FAB
Fuldmagter: Ingen fuldmagter modtaget.
Formandens beretning (Beretningen ligger på foreningens hjemmeside)
Årskonference
Blev afholdt i 2018 i Nordhavnen. Tema var tætte byer og højhuse. Forsøg med gratis adgang med positivt
resultat. Deltagere ca. 50. God oplevelse.
Studietur
Gik til Utrecht/Amsterdam, hvor de deltagende bl.a. så på byomdannelse, byfortætning. Ca. 27 medlemmer
deltog. God tur både fagligt og socialt.
Byplanpris
FAB deltog i juryen. Vejle, Kokkedal og Esbjerg var nomineret. Esbjerg vandt.
Samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium
FAB betaler DB for sekretærhjælp. DB er søde til at låne os lokaler og støtte op om arrangementer.
TAK til Byplanlaboratoriet.
Arkitektforeningen
FAB har aftalt at mødes med arkitektforeningen om fremtidige samarbejder.
Hjemmeside/Facebook
FAB fik ny hjemmeside for 2 år siden. FAB har også en Facebookside, som også bruges.
Fingerplanen
FAB skrev et høringssvar til Fingerplanen. Fingerplanen blev vedtaget meget hurtigt efter høringsfristen. FAB
underes og er kritisk over for processen.
Julemødet
Blev afholdt med Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe og Marianne Bendixen, Dansk
Byplanlaboratorium som oplægsholdere. Letbanen og processen omkring arbejdet med de mange kommuner
blev drøftet. Spændende arrangement og god tilslutning.
Køge Kyst
Der har været afholdt en tur til Køge Kyst med oplæg om områdets udvikling v. arkitekt Palle Egebjerg
Andersen som arbejder i Køge Kyst
I forhold til samarbejde med øvrige foreninger har Bestyrelsen vægtet, at der er mindst én kontaktperson knyttet
til de foreninger vi arbejder sammen med.
Herudover er der lokale møder på Fyn og Nordjylland, samarbejde mellem Fynske og Nordjyske planlæggere.
Kommentarer:
Lisbeth: Opfordring at FAB tager samarbejde med Arkitektforeningen, bl.a. i forhold til projekt om
arkitekturpolitikker.
Ulla: Møde i arkitektforeningen om Fingerplanen. Der manglede unge deltagere. Det kunne have været et
fælles arrangement mellem FAB og AF.
Kurt: Ærgerligt at vi ikke nåede at få samarbejdet med enten NYP eller Arkitektforeningen om Fingerplanen.
FAB sidder også i Kriminalpræventive råd´s bolig- og byplan udvalg. Der har i 2018 dog ikke været emner, der
har været relevante for FAB. FAB har dialog om samarbejde med NYP.
Benedikte: Politikens Byrum kan anbefales. Særligt omkring Fingerplanen.
Generel snak om Fingerplanen og processen, som fik kritik.
Formandens beretning blev godkendt med applaus

5.

Regnskab
Fremlagt af Formanden idet Gitte, som er FAB´s kasserer, ikke havde mulighed for at deltage.
Studietur: Overskud på ca. 4500. Justeres en smule qua en faktura vedr. moms til en oplægsholder.
Årsmødet: Et lille overskud
DB´s sekretærhjælp er en af de største poster.
Kommentarer:
Hans Martin: Det ser ud til at der er penge nok. Hvad skal der ske med dem?
Peer: Bestyrelsen vægter at lave arrangementer, og ser gerne input og ideer fra medlemmerne.
FAB har omkring 274 medlemmer. FAB har fået 6 nye medlemmer. 29 er udmeldt.
Regnskabet blev godkendt.

6.

Fremtidigt arbejde 2019
Peer gennemgik næste års aktiviteter. Herunder:
a) Studietur – går i år til Paris
b) Lokale møder – herunder tur til Furesø, julemøde m.v.
c) Årskonference
d) FAB vil gøre bedre brug af nyhedsbreve/facebook/hjemmeside. Her er det er vigtigt, at medlemmerne
sørger for at tjekke at de har indsendt deres rigtige e-mail, ellers modtager man ikke nyhedsbreve m.v.
e) Samarbejde med andre foreninger.
f) Deltagelse i samarbejde med andre foreninger/samarbejder fx Byplanprisen, Kriminalpræventive Råd,
Arkitektforeningen.
Kommentar:
Ønske om at FAB samarbejder med fx ingeniørforeningen. Bestyrelsen følger op.
John: Jeg kunne godt tænke mig at vi havde lidt mere kant, at fx tør give projekter en ”begmand”.
Lisbeth: Der er flere temaer som kunne være relevante at tage op. Byggeri i de grønne kiler, højhuse i Brande
mv. Det kunne også være små projekter der kunne få ros.
Helle: Måske kan man lade sig inspirere af artikler eller lign. fra Politiken og sende til debat i foreningen
Peer: Fint med mere kant. Indsigelsernes effekt harmonerer ikke altid med det arbejde der ligger i at lave dem.
Hans Martin: Hvem har tiden og kræfterne til at lave arbejdet. Studieture og møder bør prioriteres, da det styrker
fællesskabet. Som de siger i DBU ”Det er lettere at forlade en forening end et fællesskab”
Ella og Ulla: Endagsture som Kokkedal og Køge var gode.
Konklusion:
Bestyrelsen og generalforsamlingen opfordrer til at medlemmerne kommer med ideer til forsalg til, hvordan vi
bliver mere synlige og aktive. Bestyrelsen støttes i at opfordre forenings medlemmer til at deltage i planlægning
af mindre arrangementer, ture og lign. Bestyrelsen støtter op om arrangementerne, men står ikke nødvendigvis
for at tilrettelægge dem. Et arrangement om Lynetteholmen kunne være et arrangement som kunne være
relevant. Opfordring til et sådant arrangement evt. i samarbejde med NYP
Punktet blev godkendt med opbakning til det videre arbejde.

7 Budget
Formanden gennemgik budget 2019
Efter drøftelse konkluderede generalforsamlingen, at regnskabet bør signalere, at der skal ske en øget aktivitet, derfor
foreslår generalforsamlingen budgettet ændret så der afsættes:
•
Udgifter og indtægter til studieturen hæves til 120.000 kr.
•
Udgifter til lokale møder og aktiviteter hæves til 25.000 kr.
•
Der afsættes 2000 kr. til andre udgifter.
Kontingentet fastholdes – se taksterne på FAB´s hjemmeside
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at man kan have et underskud på 12.000 kr. budget på 2019 når det skyldes
øgede aktiviteter og initiativer.
Forslag til kontingent og budget blev enstemmigt vedtaget
8 Valg til bestyrelsen
Følgende på valg til bestyrelsen:
Peer Frank
Kurt Christensen
Dorthe Brogård
Julia Juhl Weisser
Gitte Frank Andersen
Revisor:
Hanne Krogsgård og John Simonsen
Revisorsuppleant
Lisbeth Øhrgaard
Alle blev valgt enstemmigt. Peer blev genvalgt som formand.
Fremtidige bestyrelse ser ud som følgende:
Peer Frank – formand
Øvrige
Dorthe Brogård, Kurt Christensen, Lene Schaumburg, Helle Jørgensen, Julia Juhl Weisser, Gitte Frank Andersen,
Maria Ljungbo Jensen.
Evt.
Der er problemer for medlemmerne at komme til at betalingen. Bl.a. er det svært at komme til at betale.
Der bør komme bedre styr på betaling/tilmelding.
Bestyrelsen følger op.

