København, maj 2015

Referat Generalforsamling, 5. maj 2015
Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden i henhold til
vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Marianne Vejen Hansen blev valgt.
2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Erik Jæger fremlagde beretning som blev godkendt. Beretning kan læses
på websitet.
3. Fremlæggelse af beretning fra arrangementsudvalget for det
kommende år
Henriette og Mathilde fortalte om arrangementsudvalgets arbejde og om
de allerede afholdte/kommende arrangementer i 2015. Beretning blev
godkendt og kan ses på websitet.
4. Fremlæggelse og godkendelse af Byens Netværks årsregnskab
Revisor Steen V. Pedersen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det
kommende år
Kontingent i 2016
Bestyrelsen foreslog, at vi fastholder kontingent på samme størrelse som i
2015, hvilket vil sige:
- Kr. 8.800 for store virksomheder
- Kr. 4.800 for små virksomheder
- Kr. 1.000 for personlige medlemmer
Bestyrelsens indstilling blev vedtaget.
7. Valg til bestyrelse:
Marianne fortalte om den opfordring bestyrelsen havde udsendt til
medlemmerne om at give sig til kende, hvis man havde lyst til at stille op
til bestyrelse og arrangementsudvalg. Det var der adskillige der havde
gjort, hvilket bestyrelsen var rigtigt glade for og som viser stort
engagement. Marianne orienterede om den efterfølgende procedure
omkring indstilling af kandidater til bestyrelsen. Marianne mindede om, at
alle kan stille op på generalforsamlingen og henviste i øvrigt til vores
vedtægter ”§ 4.2. Foreningen skal ved optagelse af medlemmer søge at

fremme en repræsentativ sammensætning af medlemmer, der skaber
parallelitet mellem alle brancher, der beskæftiger sig med byudvikling. En
eller flere brancher, fag eller anden gruppering må ikke dominere
foreningen”.
Der var et spørgsmål i salen om, hvorvidt man skulle være leder for at
være med i bestyrelsen. Svaret var, at det behøvede man ikke. Der er i
bestyrelsen både ledere og ikke-ledere på tværs af fag, køn og alder.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Erik Jæger, Conphi (genopstiller ikke)
Claus Møller Rasmussen, DTU (genopstiller ikke).
Pia Nielsen, FSB (genopstiller)
Martin Manthorpe (genopstiller).
Pia Nielsen og Martin Manthorpe blev genvalgt.
Følgende opstiller til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår:
1 Henriette Cajar, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
2 Peer Kisbye, V2C ApS
De indstillede kandidater blev valgt.
Valg af to suppleanter
Bestyrelsen foreslår:
1 Katrine Nyland Sørensen, Musicon
2 Bastian Junker, AgroTech
Marianne Vejen Hansen spørger, om der er andre kandidater. Søren
Parrot fra solo ark stiller op.
Vi gennemførte derefter en afstemning, hvor hver medlemsvirksomhed fik
en stemmeseddel.




Bastian Junker, Agrotech fik 42 stemmer
Katrine Nyland Sørensen, Musicon fik 39 stemmer
Søren Parrot, SOLO ARK fik 19 stemmer

Bastian Junker og Katrine Nyland Sørensen er dermed valgt som
suppleanter til bestyrelsen.
Søren Parrot fra SOLO ARK blev tilbudt medlemskab af arrangementsudvalget, som han takkede ja til.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen har foreslået PricewaterhouseCoopers, som blev genvalgt.

9. Eventuelt
Afslutningsvis takkede Marianne Vejen Hansen bestyrelsesformand
gennem mange år for en stor indsats for Byens Netværk og de fremmødte
takkede Erik med en stående applaus.
Derefter holdt vi 20 års fødselsdag med sejltur, musik, bobler og kage.
Mere om det i en særskilt reportage.

