Generalforsamling FEM 2004 - Onsdag den 22.6.2016
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Jørgen Gullev
Referent: Sanne Wittrup
2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Julie Søgaard.
Beretningen er vedlagt.
Formanden talte om 2015 som et år med mange arrangementer, blandt andet gjort muligt af
midler fra vores to sponsorer, ARC og Århus vand.
Ved nogle af arrangementerne – for eksempel Bruxelles-turen - var der dog ikke lykkedes at samle
nok af vore egne medlemmer, hvorfor vi måtte ’fylde op’ med ikke-medlemmer.
Derfor er en væsentlig opgave det kommende år at finde det rigtige niveau for aktiviteter i
foreningen. Bestyrelsen vil derfor sende et spørgeskema ud til medlemmerne med spørgsmål
omkring arrangementernes art, varighed, frekvens med mere.
Formanden lagde op til debat omkring samme emne, og Steen Hartvig (international koordinator)
spurgte direkte forsamlingen, om vi for eksempel skal droppe dette års studietur til Bruxelles.
Det svarede flere af deltagerne ja til - så den er hermed droppet.
Beretningen blev godkendt.
3 Kassereren aflægger regnskab, som er vedlagt i revideret form.
Kasseren beklagede og undskyldte meget, at foreningen er kommet ud med et stort underskud på 22.246
kroner for året. Kassebeholdningen er pt. -1.169,15 kroner.
Underskuddet skyldes, at der ved en fejl var røget 60.000 kr. ind på vores konto, hvorfor meldingen fra
Dansk Energi (som passer vores regnskab i det daglige) til kasseren var, at der var penge nok…
Revisoren havde derfor også fundet den skrappe tone frem i sine bemærkninger:

“Ved tilbagebetaling af uretmæssig indbetaling på 60.080,85 kr. er den maksimale negativformue
15.834,15 kr. per skæringsdato. Det er kritisabelt, at mangelfuld kommunikation mellem kasserer
og bogholderi har ført til overvurdering af kassebeholdningen.”
4. Kontingent for det kommende år.
Vi holder fast ved 300 kroner pr år.
I den forbindelse kan det oplyses, at bestyrelsen har indført studenterkontingenter for ar lokke de
kommende energi- og miljøjournalister til. Det er på 100 kroner – spred gerne rygtet til
journaliststuderende o.l..
5. Indkomne forslag.
Der var indkommet 3 forslag til vedtægtsændringer – også vedlagt:
a) Skriftligt tilsendt forslag fra ABB, som gerne vil have vedhæftet en juridisk standardpassus til vores
vedtægter, der præciserer, at foreningen overholder lovene. Stemningen var mest for at afvise forslaget og
bede ABBs medlem om at møde op og forklare/begrunde forslaget på næste generalforsamling.

b) Forslag om at tilføje en passus i vedtægterne om, at formanden og kasseren tegner foreningen i
økonomiske anliggender. Forslaget vedtaget med 15 stemmer for.
c) Revisor Claus Djørup vil gerne have ændret betegnelse revisor til bilagskontrollant henholdsvis
revisorsuppleant til bilagskontrollantsuppleant. Forslaget er inspireret af DJ’ s vedtagelse af samme
betegnelser. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg.
Bestyrelse og suppleanter genopstiller – bortset fra Kristina Øby, suppleant.
Caixia Dong , UMs kompetencecenter, modtog valg til den ledige suppleantpost.
Herefter er bestyrelsens sammensætning:
Julie Søgaard, Formand
Jesper With, næstformand
Steen Hartvig Jacobsen, (int. Koordinator)
Jesper Tornbjerg, (kasserer)
Sanne Wittrup (ceremonimester)
Karin Jensen (suppleant)
Caixia Dong (suppleant)
7. Evt.
Medlem Frede Vestergaard forslog et møde om de store trafikinvesteringer/-projekter med
forhenværende trafikchef i Vejdirektoratet, Knud Andersen. Mange bakkede forslaget op.
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