Generalforsamling FEM2004 – onsdag den 21. juni 2017
Sted: International Press Centre, Pressens Hus, Skindergade 7, København
1. Valg af dirigent og referent
Ordstyrer: Margrethe Angel
Referent: Jesper With
2. Bestyrelsens beretning ved formand Julie Søgaard.
Beretningen er vedlagt.
Formanden fortæller om det seneste år med en række arrangementer, der bl.a.
var muligt ved hjælp af midler fra vores to partnere i det forløbne år, ARC og
Aarhus Vand. Et partnerskab koster 10.000 kr./år
I forlængelse heraf oplyser hun, at bestyrelsen håber på flere partnere, da det vil
gøre livet lettere, herunder nemmere at holde arrangementer.
Julie nævner også den medlemsundersøgelse, der blev gennemført, for at finde
ud af, hvad medlemmerne egentlig har af ønsker til FEM. Resultat var, at
arrangementer, der er halvdags eller fyraftensarrangementer bliver foretrukket.
De skal primært handle om energi, og dernæst om klima og miljø.
3.Regnskab.
Regnskabet gennemgås af kasserer Jesper Tornbjerg. Regnskabet godkendes
uden bemærkninger.
4.Kontingentet foreslås bibeholdt på 300 kr. (100 kr. for studerende)
Det vedtages.
5. Indkomne forslag.
Bogholder. Dansk Energi vil ikke længere lægge hus til eller give anden form for
assistance til FEM. Som en konsekvens af efterspørger bestyrelsen assistance til
bl.a. hjælp til kontingentopkrævning, da der ligger et pænt stort arbejde i det.
Dansk Energi har hidtil gjort det gratis. At ansætte en bogholder kræver, at FEM
er en almindelig forening. Derfor kommer bestyrelsen med forslag til
vedtægtsændring. Det vurderes, at en bogholder vil koste 10–15.000 kr. årligt.
Ændringsforslag i §1 og §3 er skrevet med fed skrifttype:
1. Foreningens navn er FEM, Foreningen af Energi- og Miljøjournalister.
Foreningen er en almindelig, ikke-erhvervsdrivende forening. Som
medlemmer kan optages journalister og andre, der beskæftiger sig professionelt

med formidling af viden om energi og miljø.
3. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den
ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Desuden vælges to
suppleanter til bestyrelsen, en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
Formanden og kassereren tegner foreningen i økonomiske anliggender.
Foreningen kan antage aflønnet medhjælp.
Ændringsforslag vedtages.
6.Valg til bestyrelse.
Bestyrelse og suppleanter genopstiller. Alle genvælges.
Således er bestyrelsens sammensætning fortsat:
Julie Søgaard
Jesper With
Steen Hartvig Jacobsen,
Jesper Tornbjerg
Sanne Wittrup
Karin Jensen (suppleant)
Caixia Dong (suppleant)
Claus Djørup genvælges som bilagskontrollant
Frede Vestergaard genvælges som bilagskontrollantsuppleant
7. Eventuelt.
Orientering fra Steen Hartvig om foreningens arrangementer i forhold til vores
begrænsede midler. Bruxellesturen 2017 – er under overvejelse og bliver
muligvis droppet som i 2016. Han foreslår med bestyrelsens opbakning at være
tilbageholdende som følge af den økonomiske situation.
I stedet foreslår han et halvdagsmøde i København i efteråret i stedet for
Bruxellestur. En anden udfordring er også, at parlamentet stiller stigende krav.
Forslag fra Frede Vestergaard: At vi laver et arrangement om cirkulær økonomi –
forslag til deltager: Dorte Wiksøe fra Rockwool.
Mødet afsluttes.

Herefter fulgte et spændende og aktuelt program med titlen: Bæredygtige
storbyer - kan det overhovedet lade sig gøre?
Oplægsholdere:
* Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhedslisten), Københavns
Kommune
* Adm. dir. for ABB og formand for DI Energi, Claus Madsen
* Direktør Simon Hansen, C40

