REFERAT
Ref. Dorthe Bendtsen

REFERAT ÅRSMØDE FORUM 2012
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Året der gik
4. Regnskab
5. Budget
6. Valg af bestyrelse
7. Fastsættelse af tidspunkt for FORUM 2013
8. Behandling af indkomne forslag/idéer
9. 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. Herudover er
Forum blevet planlagt via mail og telefon.
På bestyrelsesmødet besluttede bestyrelsen at foreslå en vedtægtsændring i §5, så bestyrelsen fremover kan være på op til 6 medlemmer + 1
studentermedlem imod tidligere 4 + 1. På den måde er det lettere at
sikre en bredde i f.eks. anciennitet og geografi samt at gøre det muligt
for studentermedlemmer at blive almindelige medlemmer efter afgang.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 4: Regnskab
Mikael omtalte kort regnskabet. Beholdningen er stadig positiv, men Forum 2012 kommer til at gøre indhug i beholdningen, da årsbudgettet
angiver et minus på 9000 kr. Det skyldes til dels, at der var færre tilmeldte i år, da en stor gruppe studerende desværre ikke kunne deltage
pga. studierejse til Utzons hus på Mallorca. Der var ingen kommentarer,
og regnskabet blev godkendt.
Ad. 5: Budget
Bestyrelsen har gjort opmærksom på, at det i år har været sidste år,
hvor programmet til Forum udsendes som papirpost. For at spare penge
udsendes det fremover kun som e-mail. Medlemmerne opfordredes derfor til at huske at opdatere deres e-mailadresser på hjemmesiden eller
til at skrive dem på de lister, der var lagt frem i forhallen.

4. oktober 2012

Ad. 6: Valg af bestyrelse
Dorthe og Marie var på valg. Dorthe indvilligede i at genopstille og blev
enstemmigt valgt. Marie ønskede ikke at genopstille, og selv om deltagerne ikke var begejstrede herfor, blev det accepteret.
Bestyrelsen foreslog Nanna Uhrbrand som nyt bestyrelsesmedlem og
Ann Holm Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem efter perioden som studentermedlem, og begge blev enstemmigt valgt. Herefter består bestyrelsen af Mikael Schilling (formand), Dorthe Bendtsen (sekretær), Jonas
Rump Nielsen (kasserer), Ann Holm Nielsen, Nanna Uhrbrand og studentermedlem Eva Særkjær Gade. Eva tager i løbet af det kommende år afgang, så der skal findes et nyt studentermedlem – forslag modtages!
Ad. 7: Fastsættelse af tidspunkt for FORUM 2013
Det blev besluttet at afholde Forum 2013 den 4. weekend i september
dvs. d. 27. og 28. september 2013.
Ad. 8: Behandling af indkomne forslag/idéer
Det var ingen forslag.
Ad. 9: Eventuelt
Der blev givet ros til bestyrelsen!
Der blev foreslået emner til kommende Forum’er: historiske haver/landskab og byfornyelse.
Forslag til 25-års-jubilar til Forum 2013 modtages gerne!
Årsmødet blev afsluttet kl. 18.30.

