Generalforsamling Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM)
tirsdag den 17. juni 2014 hos Dansk Energi, Rosenørns Allé, København
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1) Valg af dirigent: Jørgen Gullev. Referent: Sanne Wittrup.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med de krævede tre ugers
varsel.
2) Bestyrelsens beretning.
Formandens beretning er vedlagt.
Hovedpunkterne er: Foreningen har afholdt relativt få arrangementer i det forløbne år - mest
fordi mange andre har budt sig til med relevante arrangementer inden for miljø- og
energiområdet. Jesper Tornbjerg (foreningens kasserer) tog dog initiativ til et møde med 10
kinesiske journalister, som var på besøg i Udenrigsministeriet.
Foreningens økonomi har været noget anstrengt pga store udgifter til hjemmesiden, som nu er
oppe og spille. En kontingent forhøjelse til 300 kr sidste år har dog hjulpet. Aktuelt har vi ingen
sponsoraftaler, men tre konkrete på vej og flere på tapetet. (Sponsormidler bruges ikke til
foreningens daglige drift, men til faglige arrangementer/uddannelse af medlemmerne, ref.)
Planlagte arrangementer: Årets Bruxelles-tur er fastsat til 5.-7. november. En Paris-tur til blandt
andet IEA er også under overvejelse - dog uden så stor deltagerbetaling som på tur i marts i
år.
Stor ros til foreningens webmaster, Julie Søgaard, der sørger for holde foreningens website
kørende og formidler nyheder om arrangementer ud til medlemmerne!
3) Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer Jesper Tornbjerg. Begge dele vedlagt.
Kasseren kunne meddele, at vi har flere penge på kontoen end sidste år - nemlig godt 24.000
mod 9.000 sidste år. Det reviderede regnskab blev godkendt og budgettet vedtaget.
4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Et forslag fra bestyrelsen om uændret
kontingent på 300 kroner blev vedtaget.
5) Indkomne forslag. Ingen.
6) Valg.
Hele bestyrelsen, to suppleanter samt revisor og revisor-suppleant genopstiller.
Bestyrelsen ser dermed sådan ud:
Steen Hartvig Jacobsen (formand),
Jesper With (næstformand)
Jesper Tornbjerg (kasserer),
Sanne Wittrup (ceremonimester)
Julie Søgaard (webmaster).
Karin Jensen og Kristina Øby Pedersen er suppleanter.
Revisor er Claus Djørup og revisorsuppleant Frede Westergaard.
7) Evt.
Lisa Andersen fra Schneider Electric og Nana Vogelbein fra Veltek (El- og VVS
leverandørernes brancheforening) tilbyder at arrangere en Paris-tur næste forår.
De gjorde opmærksom på, at der er topmøde (COP) i Paris i 2015. Bestyrelsen drøfter

forslaget med de to parter.
Claus Djørup opfordrede til, at datoen for de arrangementer, som foreningen formidler videre,
kommer til at stå øverst i mail'en eller i hvert fald meget højt op i teksten.
Herefter takkede næstformand Jesper With for god ro og orden på generalforsamlingen.
……………………………………………………
Derefter dagens spændende arrangement om vandplaner. Her fik vi lejlighed til at møde den
nye miljøminister, Kirsten Brosbøl, som fortalte om sine prioriteter og kommende initiativer på
miljøområdet.
Overheads med de faglige indlæg om vandplaner finder du på foreningens hjemmeside:
http://www.fem-2004.dk

