
    København, maj 2017 

 

 
 

Referat Generalforsamling, 31. maj 2017 
 

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden i henhold til 
vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
Pia Nielsen blev valgt og gennemgik formalia ifm. generalforsamlingen. 

 
2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning  
Henriette Cajar fremlagde beretning, som blev godkendt. Beretning kan 

læses på website. 
 

3. Fremlæggelse af beretning fra arrangementsudvalget for det 
kommende år  
Henriette Sofie Larsen fortalte om arrangementsudvalgets arbejde og om 

de allerede afholdte/kommende arrangementer i 2017. Beretning kan ses 
på websitet. 

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af Byens Netværks årsregnskab  

Revisor Jesper Falk fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt. 
 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det 

kommende år  
 

Henriette Cajar forelagde forslag til budget og kontingent i 2018. 
 
Bestyrelsen foreslog følgende udvikling af kontingentstigninger: 

 
- Kr. 9.900 for store virksomheder (en stigning på kr. 400) 

- Kr. 5.000 for små virksomheder (fastholdelse af nuværende) 
- Kr. 2.500 for personlige medlemmer (en stigning på kr. 1.500). 
 

På spørgsmål fra salen omkring kontingentstigning på de personlige 
medlemskaber (pensionerede fagfolk, studerende og arbejdssøgende) 

forklarede Henriette Cajar/Pia Nielsen, at et personligt medlem kræver 
samme service og tidsforbrug som et lille firma og optager en plads på 

arrangementer. Der blev ligeledes spurgt til om bestyrelsen havde 
overvejet at indføre flere kategorier af medlemsstørrelser (fx 

enmandsvirksomheder). Til det spørgsmål svarede Henriette Sofie 
Larsen svarede, at medlemskategorier jævnligt diskuteres i 

bestyrelsen. 
 
 

Der blev spurgt til egenkapitalens størrelse og revisor Jesper Falk 
svarede, at den nuværende egenkapital skal passe sammen med antal 

medarbejdere, kontraktuelle forpligtelser osv., således at man kan 

 

 



svare enhver sit, hvis man skulle beslutte at lukke foreningen. Ifølge 

revisor Jesper Falk er det nuværende niveau passende ift. nuværende 
forpligtelser. 

 
Bestyrelsen tilføjede, at foreningens indtægter naturligvis skal komme 

medlemmerne til gode, og at der ikke skal oparbejdes en unødig stor 
egenkapital. 

 
Bestyrelsens indstilling blev vedtaget. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 

7. Valg til bestyrelse: 
 

Ikke på valg 2017 

1. Balder Johansen, Logik & Co. 

2. Frederik Spanning, Atlas 

3. Torben Mauritzen, DLA Piper 

4. Christian Hartmann, atp ejendomme 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer fratræder: 

• Lone Zeeberg, fsb 

• Vibeke Garder, M2 Arkitekter 

 
Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 

5. Henriette Cajar, Orbicon (genopstiller) 

6. Pia Nielsen, fsb (genopstiller) 

7. Peer Kisbye, V2C (genopstiller) 

 
Bestyrelsen indstiller derudover: 
 
8. Anne-Mette Hjøllund Madsen, GHB Landskabsarkitekter 
9. Arne Høi, Arkitektskolen 

 
 

Dirigent Pia Nielsen spurgte, om der var andre, der ville stille op.  
 
Marie Lundberg Hansen, Renoveringskonsulenterne meldte sit kandidatur. 

 
Kandidaterne præsenterede sig og derefter var der kampvalg imellem de 

seks kandidater.  
 



Et valgudvalg bestående af Christian Hartmann, Mathilde Schjerning og 

Revisor Jesper Falk blev valgt. 
 

Følgende fik flest stemmer og dermed valgt: 
 
• Henriette Cajar, Orbicon 

• Pia Nielsen, fsb 
• Peer Kisbye, V2C 

• Anne-Mette Hjøllund Madsen, GHB Landskabsarkitekter 
• Arne Høi, Arkitektskolen. 
 

Valg af to suppleanter  
 

Bestyrelsen indstiller: 
1. Jesper Koefoed-Melson, Givrum.nu 
2. Lars Bo Lindblad, Rubow Arkitekter 

 
Dirigent Pia Nielsen spurgte, om der var andre, der ville stille op.  

 
Marie Lundberg Hansen, Renoveringskonsulenterne meldte sit kandidatur. 
 

Kandidaterne præsenterede sig og derefter var der kampvalg imellem de 
tre kandidater.  

 
Følgende fik flest stemmer og dermed valgt: 
 

• Jesper Koefoed-Melson, Givrum.nu 
• Lars Bo Lindblad, Rubow Arkitekter 

 
8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog revisor Jesper Falk, PWC som blev genvalgt. 

 
9. Eventuelt 

Pia Nielsen og Henriette Sofie Larsen takkede på bestyrelsens og 
sekretariatets vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer Lone Zeeberg 

og Vibeke Garder for et stort stykke arbejde igennem mange år.  
 
Vi glæder os til at se jer på mange af de kommende arrangementer. 

 
Pia Nielsen og Henriette Cajar takkede for en god generalforsamling, og vi 

sluttede af med en rundvisning i kultur- og bevægelseshuset KU.BE. 
 
Mere om det i en særskilt reportage. 

 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig, således at Henriette Cajar 

fortsat er formand og Pia Nielsen næstformand. 
 
 


