København, maj 2021

Referat Generalforsamling, 31. maj 2021
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/udsatte/kommende
arrangementer i 2021. Beretning kan ses på websitet.
4. Fremlæggelse og godkendelse af Byens Netværks årsregnskab
Revisor Jesper Falk fremlagde årsregnskabet, som er uden
anmærkninger.
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
2022.
Kontingent i 2022
Bestyrelsen foreslår, at kontingenter fastholdes som følger:
- Kr. 11.000 for store virksomheder
- Kr. 5.250 for små virksomheder
- Kr. 2.500 for personlige medlemmer
Henriette Cajar orienterede om, at der i 2022 budgetteres med et
underskud, da vi som følge af corona ikke har kunnet tiltrække så mange
nye medlemmer som tidligere forventet i 2020.
Budget for 2022 blev godkendt.
6. Behandling af evt. indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.

7. Valg til bestyrelse
Dirigent Pia Nielsen orienterede om bestyrelsens medlemmer, hvem der
var på valg, og om der var flere, der ønskede at stille op.
På valg:
Bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•

Henriette Cajar, SINUZ – villig til genvalg
Pia Nielsen, fsb – genopstiller ikke
Kirsten Anker Sørensen, Link Arkitektur – villig til genvalg.

Bestyrelsen anbefalede genvalg af ovennævnte samt foreslog til den
ledige plads:
•

Mette Mogensen, Domea.dk.

Kandidater præsenterede sig.
Der ikke var flere, der ønskede at stille op.
Alle blev genvalgt med applaus.
Valg af to suppleanter
Bestyrelsen foreslog
• Kathrine Brandt, Thing og Brandt
• Anne-Mette Hjøllund, BARK Rådgivning.
Kandidater præsenterede sig.
Dirigent Pia Nielsen spurgte, om der var flere, der ønskede at stille op,
hvilket ikke var tilfældet.
Begge kandidater blev valgt med applaus.
Henriette Cajar takkede på hele bestyrelsens vegne for det store
engagement Pia har lagt i bestyrelsesarbejdet siden 2013.
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.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling og derefter blev der budt
på kølig rosé og kager med blomster i skønt solskinsvejr i den smukke
gårdhave i Fæstningens Materialgård.

Efterfølgende blev der også anledning til at høre om tilblivelsen af
foreningens jublæumsbog v/forfatter Eva Ørum og grafiker Fie Sahl
Kreutzfeldt.
Konstituering
Ifølge vores vedtægter (§ 10.4.) skal halvdelen af bestyrelsen på valg i
ulige og lige år.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
1.

Henriette Cajar, SINUZ (formand)

2.

Frederik Spanning, Cree Denmark (næstformand)

3.

Mette Mogensen, Domea.dk

4.

Kirsten Anker Sørensen, Link Arkitektur

5.

Balder Johansen, Logik & Co.

6.

Torben Mauritzen, Aumento

7.

Christian Hartmann, PensionDanmark

8.

Arne Høi, Det Kongelige Akademi

9.

Thomas Bak, Fredsted Floors.

Suppleanter:
1. suppleant Kathrine Brandt, Thing og Brandt
2. suppleant Anne-Mette Hjøllund, BARK Rådgivning.

