
    København, maj 2019 

 

 
Referat Generalforsamling, 20. maj 2019 

 
Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden i henhold til 

vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 

Torben Mauritzen blev valgt og gennemgik formalia ifm. generalforsam-
lingen. 

 
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 arrangementsudval-

gets arbejde og om de allerede afholdte/kommende arrangementer i 
2019. Beretning kan ses på websitet. 

 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af Byens Netværks årsregnskab  
Revisor Jesper Falk fremlagde årsregnskabet. 
 

På spørgsmål fra salen vedr. størrelse på egenkapitalen redegjorde Jesper 
Falk for forpligtelser ift. antal medarbejdere, husleje mm og vurderer at 

egenkapital er på rette niveau. 
 
Årsregnskab blev godkendt. 

 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det 

kommende år  
 
Henriette Cajar forelagde bestyrelsens forslag til budget og kontingent i 

2020.  
 

Byens Netværk skal fortsætte kunne udvikle sig – og derfor budgetteres 
der med en lille kontingentforhøjelse for de store og små firmaer for det 
kommende år. Kontingenter for de personlige medlemmer fastholdes på 

nuværende niveau. 
 

Bestyrelsen foreslog følgende udvikling af kontingentstigninger: 
 
- Kr. 11.000 for store virksomheder (stigning på kr. 500) 

- Kr. 5.250 for små virksomheder (stigning på kr. 250) 
- Kr. 2.500 for personlige medlemmer (fastholdelse). 

 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

 

 



 

 
6. Behandling af evt. indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
 

7. Valg til bestyrelse: 
 

Dirigent Torben Mauritzen orienterede om bestyrelsens medlemmer, 

hvem der var på valg og om der var flere der ønskede at stille op.  

 

Ikke på valg: 

• Balder Johansen, Logik & Co. 

• Frederik Spanning, Atlas 

• Torben Mauritzen, Aumento 

• Christian Hartmann, atp ejendomme 

• Arne Høi, KADK 

 

På valg: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

• Henriette Cajar, Sinuz (genopstillede) 

• Pia Nielsen, fsb (genopstillede) 

• Anne-Mette Hjøllund, Københavns Kommune (genopstillede) 

• Peer Kisbye, V2C (genopstillede) 

 

Kandidater præsenterede sig. 
 

Der ikke var flere, der ønskede at stille op.  
 

Alle blev genvalgt med applaus. 
 
 

Valg af to suppleanter  
 

 
1. Jesper Koefoed-Melson, Givrum.nu (genopstillede ikke) 
2. Lars Bo Lindblad, Rubow Arkitekter (genopstillede ikke) 

 
Bestyrelsen foreslår: 

 
1. Uffe Breinholt, Rubow Arkitekter, Aarhus 
2. Thomas Bak, Fredsted Floors, Aarhus 

 

Kandidater præsenterede sig. 



 

Dirigent Torben Mauritzen spurgte om der var flere, der ønskede at stille 

op, hvilket ikke var tilfældet.  

 
De to suppleanter var hermed valgt.  

 
Henriette Cajar takkede Jesper Koefoed-Melson og Lars Bo Lindblad for 
engageret deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

 
8. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog Piaster Revisorerne, som blev genvalgt. 
 
9. Eventuelt 

Dirigent gjorde opmærksom på at punkter diskuteret under eventuelt ikke 
kunne besluttes.  

 
Christian Wittrup fra Lendager UP foreslog at inddrage studerende på 

uddannelsesinstitutioner mere. Henriette Sofie Larsen svarede, at 
studerende altid har mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, 
og at der ofte er studerende med. Men man kan altid inddrage mere, og 

forslaget tages med videre i bestyrelsesarbejde. Arne Høj 
(bestyrelsesmedlem og KADK) bekræftede, at bestyrelsen vil tage det 

med i det videre arbejde. 
 
Søren Hougaard Madsen, Skala Arkitekter ville gerne høre om bestyrelsen 

diskuterede diversitet mht. titel (var der for mange direktører?), køn (var 
der for mange mænd?) mm. 

 
Pia Nielsen og Henriette Cajar gjorde opmærksom på, at alle kan stille op, 
og at der opfordres til at stille op enten til bestyrelse eller 

arrangementsudvalg via et nyhedsbrev i god tid inden generalforsamling, 
hvilket flere også har gjort. Bestyrelsen indstiller derefter kandidater, så 

vi lever op til vores vedtægter, som foreskriver en repræsentativ 
sammensætning af medlemmer. Titel har aldrig været et parameter, men 
et opmærksomhedspunkt, som bestyrelsen tager med i betragtning 

fremover. 
 

Dirigenten takkede for en god generalforsamling og derefter blev der budt 
på vin og kage. 


