København, maj 2018

Referat Generalforsamling, 22. maj 2018
Generalforsamlingen afholdes 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 arrangementsberetning for det kommende år
Henriette Sofie Larsen fortalte om sekretariatets og arrangementsudvalgets arbejde og om de allerede afholdte/kommende arrangementer i
2018. 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 2019.
Der var et ønske om, at bestyrelsen fremover viser næstkommende års
budget, budget og reviderede budget for indeværende år og sidste års
realiserede tal.
Baggrunden for stigningen er, at vi ønsker at vækste både på
medarbejdersiden og på antallet af arrangementer, herunder
netværksgrupper mm., således at vi kan følge med efterspørgslen.
Derudover flytter vi til nye lokaler i BLOXHUB til november.
Bestyrelsen foreslog følgende udvikling af kontingentstigninger:
Kontingent i 2019
- Kr. 10.500 for store virksomheder (en stigning på 600 kr.)
- Kr. 5.000 for små virksomheder (fastholdelse)
- Kr. 2.500 for personlige medlemmer (fastholdelse)

Sammensætning og størrelse af kontingenter ift. virksomheders størrelse
er altid et emne, der spørges til på en generalforsamling.
Der var fra salen både forslag om, at de store virksomheder skulle betale
mere og modsat forslag om at virksomhederne betaler efter “belastning”
– dvs. små og stores betaling sættes i forhold til hvilken type af
virksomheder, der trækker mest på arrangementerne.
Der var også en generel holdning til, at kontingenter er rimelige og at der
ikke findes én rigtig måde at kategorisere vores medlemmer på.
Bestyrelsen tager naturligvis altid kommentarer, holdninger og forslag
med i bestyrelsens videre arbejde, og dette spørgsmål diskuteres jævnligt
i bestyrelsen.
Henriette Cajar tilføjede, at foreningens indtægter naturligvis altid
kommer medlemmerne til gode i form af aktiviteter og arrangementer.
Bestyrelsens indstilling blev vedtaget.
6. Behandling af evt. indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.
7. Valg til bestyrelse:
Dirigent Pia Nielsen indledte med at nedsætte et stemmeudvalg
bestående af Revisor Jesper Falk, sekretariatsmedarbejder Mathilde
Schjerning og fra salen Lise Palm, By og Havn.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
6.
7.
8.
9.

Balder Johansen, Logik & Co.
Frederik Spanning, Atlas
Torben Mauritzen, DLA Piper
Christian Hartmann, atp ejendomme

Alle ønskede genvalg.
Dirigent Pia Nielsen spurgte, om der var andre, der ville stille op, hvilket
ikke var tilfældet.
De fire bestyrelsesmedlemmer er hermed genvalgt.

Valg af to suppleanter
Bestyrelsen foreslår:
1. Jesper Koefoed-Melson, Givrum.nu
2. Lars Bo Lindblad, Rubow Arkitekter
Alle ønskede genvalg.
Dirigent Pia Nielsen spurgte, om der var andre, der ville stille op, hvilket
ikke var tilfældet.
De to suppleanter er hermed genvalgt.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog revisor Jesper Falk, Piaster Revisorerne, som blev
genvalgt.
9. Eventuelt
Tak for en god generalforsamling.

