Referat af FAB´s generalforsamling - Torsdag d. 2. juni 2016
Sted: Kigkurren 8 M
Tidspunkt: kl. 19 – ca. 21.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fuldmagter
4. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
5. FAB´s fremtidige arbejde.
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Forelæggelse af budget til godkendelse
9. Fastlæggelse af kontingent
10. Valg af formand
11. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13. Evt.

Ad 1.
Tine Utzen Frank blev valgt som dirigent. TUF konstaterede generalforsamlingen var lovlig indkaldt og i tide
var udsendt via FAB´s hjemmeside. Ligeledes blev dagsorden for generalforsamlingen godkendt og der blev
konstateret ingen ændringer i forhold til den udsendte indkaldelse.

1

Ad 2.
Kurt Christensen fra Fab´s bestyrelsen blev valgt som referent

Ad 3.
Der var forud for generalforsamlingen ikke registret nogen fuldmagter

Ad 4.
Formanden for FAB – Peer Frank – fremlagde foreningens beretning. Se også formandens beretning, som
bliver lagt på foreningens hjemmeside. (www.fabnet.dk)
De store drøftelser under formandens beretning var især:


Lukning af tidsskriftet Byplan – hvor der her ses på en mulighed for at digitaludgave. De store
hurdler er især de finansielle muligheder. Det blev taget til efterretning på GF at der arbejdes med
denne relancering af tidsskriftet, og at FAB skulle bakke initiativet op.



FAB uden Byplan. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag som vil blive præsenteret under fremtidig
virksomhed. Forslaget bygger på fem pejlemærker:

A.
B.
C.
D.
E.

Fra forening til netværk
Fra byplanlægning til by og landskabsplanlægning
Fokus på studieture, årsmøder og nyhedsbreve
Fra bestyrelse til arbejdsudvalg og samarbejde
Reduceret kontingent



De fem pejlemærke blev drøftet men især pkt. A, D og E blev skudt til pkt. 5 under GF dagsorden.



Bestyrelsens engagement i debatten om Planloven blev modtaget positiv og taget til efterretning.
På GF var der endnu usikkerhed om hvor loven stod henne og om den ville blive vedtaget inden
sommerferien og hvornår høringen vil ske.

Med ovennævnte bemærkninger blev formandens beretning godkendt.

Ad 5
Formanden for fab – Peer Frank – fremlagde foreningens fremtidige arbejde. Se også foreningens
hjemmeside. (www.fabnet.dk)
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Hovedingredienserne i det fremtidige arbejder folder sig ud i de nævnte 5 pejlemærker ser under pkt. 4.

A. Vi forestiller og at fremtiden vil bygge på i hvert fald tre konkrete initiativer, som til dels allerede er
sat i værk. Fra forening til netværk
B.
C.
D.
E.

Fra byplanlægning til by og landskabsplanlægning
Fokus på studieture, årsmøder og nyhedsbreve
Fra bestyrelse til arbejdsudvalg og samarbejde
Reduceret kontingent

De ovennævnte pejlemærker blev af formanden uddybet og at dette bl.a. vil ske gennem 3 initiativer som
allerede er delvist igangsat:


Et tættere samarbejde med NYP – Nelværk af yngre planlæggere. Der har været holdt et
indledende møde og lavet aftaler om et tættere samarbejde. Bl.a. er der planlagt et møde i august
hvor der skal drøftes nogle mere konkrete tiltag på samarbejde



En styrket kommunikation. Der er igangsat en møderække med DB, der handler om at igangsætte
et initiativ der kan udfylde det hul der er kommet efter lukningen af Byplan. Det vil formentlig
handle om etablering af en byplan portal på nettet. Se også under formandens beretning – pkt. 4.



Flere af foreningens medlemmer skal involveres i arbejdet – f.eks. gennem nedsættelse af
arbejdsgrupper. Det er måske her det indtil nu har været sværest at ændre praksis, men vi opfordre
stærkt foreningens medlemmer til at deltage mere aktivt i planlægningen af initiativer.

Kommentarer af formandens beretning om det fremtidige arbejde var følgende:








Foreningen er stort set usynlig – både på hjemmesiden og Facebook. Der bør være større synlighed,
og en indsats er nødvendigt for at rette på denne del med ny hjemmeside, som signalerer aktivitet
og debat. Hjemmesiden kan styrkes med sociale medier som Facebook (dette er vi i forvejen) men
også nye kan overvejes – instagram blev nævnt – bl.a. for at styrke den løbende aktuelle plandebat.
Vigtigt at styrke initiativet om at bakke op om en byplanportal, som erstatning for tidsskriftet
Byplan.
Fortsat styrkelse af foreningens studieture både de lange men også kortere studieture.
Foreningen bør være opmærksom på, at medlemmerne i FAB har en vis alder som kan betyde at
hvis FAB ikke indleder et tættere samarbejde med eksempelvis NYP eller andre at FAB på sigt dør.
NYP har lidt et omvendt problem – deres medlemmer forsvinder efter få års medlemskab. NYP er
stort set kun synlig i hovedstaden i modsætning til FAB.
Vigtigt med netværksmøder og nyhedsbreve i fremtiden.
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Øget opmærksom på de studerende på uddannelsessteder – i forhold til at hverve nye medlemmer.
Man kunne bl.a. forestille sig at fremtidige lokal – og netværksmøder blev afholdt på
uddannelsesstederne. Arkitektskolen, SDU og AUC i Sydhavnen i København blev nævnt.
Fint med at fortsætte som forening men at aktiviteter skal ske som netværksmøder – gerne
workshop præget møder som bidrage til mere debat.
FAB skal markere sig i debatten – både den verserende planlovsdebat men også i konkrete
mærkesager.

Med kommentarerne blev beretningen om FAB´s aktiviteter godkendt.

Ad 6.
Foreningens regnskab blev gennemgået. Regnskabet kan ses på www.fabnet.dk
Regnskabet blev vedtaget uden kommentarer.

Ad 7.
Ingen indkomne forslag

Ad 8
Budgettet blev gennemgået. Budgettet kan ses på www.fabnet.dk
Der var især drøftelse af foreningens kontingentsatser og set i lyset af ovenstående drøftelse/kommentarer
vedr. kommunikation – hjemmeside og sociale medier blev konklusionen følgende:
Budgettet blev godkendt med følgende kommentarer:
Udgiftsposterne:




Ny post – netværksmøder sættes til 15.000 kr.
Posten internet samt sociale medier (nyt) sættes til 50.000 kr. i modsætning til 20.000 kr.
Øvrige poster forsættes som forslaget fra bestyrelsen..

Begrundelse er at ” booste” vores mødeaktiviteter ikke mindst netværksmøderne samt vores synlighed
gennem hjemmeside og socialmedier.
Merudgiften skal hentes hjem via kontingent hos medlemmerne eller via foreningens kassebeholdning.
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Det blev endvidere meddelt, at dersom årsmødet ikke realiseres vil indtægtssiden blive reduceret med
5000 kr.
Med ovennævnte kommentarer/ændringer blev budgettet vedtaget.

Ad 9
Kontingentet for et medlemskab blev gennemgået. Kontingentforslag kan ses på foreningens hjemmeside –
www.fabnet.dk

Følgende blev vedtaget:








Personligt medlemskab: Falder med virkning fra august 2016 fra 700kr til 500kr pr. år i modsætning
til forslaget på 300 kr.
Personligt medlemskab for pensionister og arbejdsløse: Falder med virkning fra august 2016 fra
500kr til 250 kr. pr. år i modsætning til forslag på 150 kr.
Personligt medlemskab for studerende: Falder med virkning fra august 2016 fra 500kr til 100kr pr.
år i modsætning til 150 kr. De 100 kr. matcher dermed NYP´s kontingent.
Medlemskab for samboende: Falder med virkning fra august 2016 fra 850kr til 650kr pr år.
Virksomhedsmedlemsskab (for virksomheder/kommuner med op til 2 byplanlæggere) opretholdes
med 1.000kr pr. år i modsætning til forslaget på 500 kr.
Virksomhedsmedlemsskab (for virksomheder/kommuner med 3-9 byplanlæggere): Fastlægges med
virkning fra august 2016 til 1.500kr pr. år i modsætning til forslaget på 1.000 kr.
Virksomhedsmedlemsskab (for virksomheder/kommuner med mere end 10 byplanlæggere):
Fastlægges med virkning fra august 2016 til 2.000kr pr. år.

De ændrede satser blev bl.a. argumenteret ved at der vil ske øget aktiviteter på hjemmeside, socialmedier
samt netværksmøder.
Ovenfor anførte kontingentfastsættelser blev vedtaget – bestyrelsen blev bl.a. bedt om meddele dette ud
til medlemmerne.

Ad 10
Peer Frank fortsætter som formand

Ad 11
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På valg til bestyrelsen i år er:

Anne Justesen, Paw Gadgaard




Anne – har meddelt at hun trækker sig.
Paw har meddelt at han trække sig.
Lene Schaumburg stillede op og blev valgt ind i bestyrelsen. Lene er selvstændig og driver
virksomheden Zark – www.zark.dk

Fremtidig bestyrelse består af følgende:
Peer Frank (formand)
Maria Ljungbo Jensen
Gitte Frank Andersen
Dorte Brogaard
Julie Juhl Weisser
Kurt Kj. Christensen
Lene Schaumburg

Ad 12
Genvalg til Kim Lyster Hansen og Stephen Valentin Jensen. Bestyrelsen bemyndiges til at finde en revisor
suppleant.

Ad 13
Bo Grönlund nævnte at han gerne vil fortælle om Manchester og Liverpool I forbindelse med foreningens
studietur til september for de deltagende.
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