Formandens beretning ved generalforsamlingen i FEM den 22. juni 2016
Det har været et begivenhedsrigt år i FEM. Siden generalforsamlingen i 2015 har
foreningen fået ny formand og afholdt en lang række spændende arrangementer.
Bestyrelsen
Den siddende bestyrelse blev genvalgt i 2015. På det konstituerende bestyrelsesmøde i
september valgte Steen Hartvig Jacobsen at træde tilbage som formand. Julie Søgaard blev ny
formand. Steen bestrider nu en nyoprettet post som international koordinator, hvor han har
ansvaret for foreningens internationale arrangementer. Vi takker Steen for hans mangeårige
indsats som formand og er glade for, at han fortsætter med at varetage en af sine
spidskompetencer i foreningen – nemlig planlægningen af studieturene til Bruxelles.
Foreningens arrangementer
Foreningen har helt eller delvist arrangeret indtil flere både sociale og faglige arrangementer
det seneste år:
• Heldagsseminar om Danmark og den stigende europæisering af energipolitikken –
arrangeret i samarbejde EU-Kommissionen i DK i oktober
• Studietur til Bruxelles i november
• Social arr. med klimateaterforestilling i december
• Efter COP21 v/Jesper Theilgaard i december
• Nytårskur på Christiansborg med Lars Chr. Lilleholt som gæst i januar
• Dagstur til Aarhus med fokus på vandrensning, energi og biodiversitet i marts
• To-dages tur til Lemvig med fokus på bla. biogas, vindmøller og ulve i april
Nogle af disse arrangementer – herunder især nytårskuren – har været velbesøgt. Andre har
kun haft få deltagere fra foreningen og vi måtte derfor supplere med ikke-medlemmer.
Bestyrelsen ønsker på den baggrund at identificere, hvilket indhold og hvilke typer af
arrangementer, medlemmerne efterspørger, så vores egne arrangementer rammer flest
muligt. Derfor vil vi snarest rundsende et spørgeskema om ønsker for foreningens aktiviteter,
som medlemmer bedes udfylde.
Partnerskaber
Foreningen har inden for det sidste år tegnet partnerskaber med ARC og Aarhus Vand. Vi
takker for støtten og håber på et fortsat godt samarbejde. Læs mere om, hvad partnerskaber
indebærer: http://fem-2004.dk/om-fem/for-partnere/
Med venlig hilsen
Julie Søgaard
Formand

