30. september 2013

Referat Årsmøde Forum 2013
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Året der gik
4. Regnskab
5. Valg af bestyrelse
6. Fastsættelse af tidspunkt for FORUM 2014
7. Behandling af indkomne forslag/idéer
8. Eventuelt
Ad. 1: Valg af dirigent
Mikael blev valgt som dirigent.
Ad. 2: Valg af referent
Dorthe blev valgt som referent.
Ad. 3: Året der gik
Der har været afholdt 1 bestyrelsesmøde i det forløbne år; primært for
at diskutere underskudsgaranti til bogprojektet, hvilket der var enighed
om at give; bogprojektet løber imidlertid rundt via fondsmidler, så der
har ikke været brug for støtte. Herudover er Forum 2013 blevet planlagt
via mail og telefon.
Forum har fået ny profil med nyt logo og nyt navn: Forum for arkitektonisk kulturarv. Der er foretaget enkelte ændringer på hjemmesiden, vigtigst er en udvidelse af tilmeldingskategorier, som gør det lettere at
fastlægge deltagerantallet hhv. fredag og lørdag. Husk altid ved tilmelding KUN at anføre det nummer, der sendes pr. mail efter tilmelding på
hjemmesiden.
Forum arbejder videre med at få lavet en helt ny hjemmeside i det
kommende år.
Ad. 4: Regnskab
Jonas er ny kasserer og omtalte kort regnskabet. Beholdningen er stadig
positiv, og Forum 2013 kommer til at give endnu større overskud, da
der er rekordmange deltagere og spares penge på busser lørdag.
På kontoen står lige nu 81.000 kr., og der forventes udgifter på omkring
42.000 kr. Det vil sige, at der efter Forum 2013 er et overskud på omkring 39.000 kr.
Bogprojektet har sit eget regnskab, der ikke er en del af Forums regnskab. I øvrigt går alt overskud fra salg af bøger til Forums aktiviteter.
Med en større beholdning bliver det muligt at arbejde på at få kendte og
dermed dyrere indlægsholdere på programmet senere hen.
Der var ingen kommentarer, og regnskabet blev godkendt.

Ad. 5: Valg af bestyrelse
Mikael og Jonas var på valg. Begge indvilligede i at genopstille og blev
enstemmigt valgt. Herefter består bestyrelsen af Mikael Schilling (formand), Dorthe Bendtsen (sekretær), Jonas Rump Nielsen (kasserer),
Ann Holm Nielsen, Nanna Uhrbrand, Eva Særkjær Gade og studentermedlem Lise Frederikke Nielsen. Lise tager i løbet af det kommende år
afgang, så der skal findes et nyt studentermedlem – forslag modtages!
Ad. 6: Fastsættelse af tidspunkt for FORUM 2014
Det blev besluttet at afholde Forum 2014 den 4. weekend i september
som sædvanligt, dvs. d. 26. og 27. september 2014.
Ad. 7: Behandling af indkomne forslag/idéer
Det var ikke indkommet forslag.
Bestyrelsen har selv et forslag om vedtægtsændringer, som vil blive
fremlagt på Forum 2014, vedrørende refundering af deltagerbetaling ved
framelding. Det vil ikke være muligt fremover at få refunderet deltagerbetalingen, hvis man melder fra efter den dato, der er sidste frist for
tilmelding.
Ad. 8: Eventuelt
Husk: skriv jeres mail-adresser ind i medlemslisten på Forums hjemmeside – noter også gerne mail-adresser på andre medlemmer, hvor
adresserne mangler eller er forkerte (hvis medlemmet er indforstået
hermed!).
Forslag til 25-års-jubilar til Forum 2014 modtages gerne!
Årsmødet blev afsluttet kl. 18.30.

