Referat FEMs ordinær Generalforsamling, 19. Juni 2019
1) Valg af dirigent:
Steen Hartvig vælges
2)Valg af referent:
Jesper With vælges
3)Formand Julie Søgaards beretning:
Medlemmer
Medlemstallet ligger pt. på omkring 122. For at fremtidssikre foreningen ønsker bestyrelsen atter at
fokusere på at tiltrække nye medlemmer - især blandt lidt yngre journalister. Som altid må
eksisterende medlemmer meget gerne prikke kolleger og andre på skulderen.
Hjemmeside og FEM formidler
”FEM formidler” fungerer fortsat fint. I modtager dog nu fra formand@fem-2004.dk, da info@ er
nedlagt, fordi den modtog for meget spam. Jeg håber derfor, at I modtager mails fra FEM formidler
- ellers tjek løbende jeres spammappe.
Hjemmesiden er blevet opdateret, så den nu blandt andet er responsive og let kan tilgås på mobilen.
Den burde også leve op til GDPR, da nu både er privatlivspolitik og cookiepolitik på hjemmesiden.
Partnerskaber
Partnerskaber er sat på pause.
FEM-arrangementer det seneste år.
25/6-18: Ved sidste generalforsamling, som blev holdt hos IDA, havde vi oplæg fra Pernille
Hagedorn-Rasmussen, chefkonsulent hos IDA med et særligt fokus på energi- og klimaspørgsmål.
Pernille fortalte om IDA's arbejde med FN's verdensmål.
Desuden fortalte Maria Reumert Gjerding om sit skifte fra Christiansborg til Danmarks
Naturfredningsforening - og de grønne udfordringer, hun arbejder med på vegne af naturen og DN's
130.000 medlemmer.
1/11-18 havde vi gå-hjem-møde, hvor man kunne blive klogere på vores mange arter af vilde bier deres egenskaber, betydning for økosystemet og trusler mod dem - og om hvad der er op og ned i
forhold til honningbier. Desuden hørte vi lidt om øvrige bestøvere og den generelle nedgang i
antallet af insekter. Der var oplæg fra Beate Strandberg, seniorforsker, Institut for Bioscience, AU
og Marie Juul Rohde, seniorkonsulent, Vand & Natur, Landbrug & Fødevarer.
Til arrangementet havde vi inviteret fødevare- og landbrugsjournalisterne.
5/12-18: Kina, klima og juleand: På dette arrangement blev vi – midt i uge 1 under COP24 i Polen –
meget klogere på, hvor Kinas klima- og energipolitik bevæger sig hen. Her var oplæg fra:
Kaare Sandholt, Chief Expert, China National Renewable Energy Centre

Kina-landekoordinator Anders Brix Thomsen, Energistyrelsen
Kontorchef Anton Beck, Energistyrelsen
Direktør Jakob Lau Holst, Global Wind Organisation
Journalist Caixia Dong
Efterfølgende gik vi ud og spiste på kinesisk restaurant i nærheden.
23/1-19: Nytårskuren 2019 blev med miljøminister Jakob Ellemann-Jensen som oplægsholder.
Derfor valgte vi at lægge arrangementet på Christiansborg. Efter oplægget var der middag på den
nærliggende restaurant Köd.
15-16/5-19: Tur til Samsø: Omdrejningspunktet for turen blev EU-projektet Night Light, der i
samme uge afholder workshops og diskussioner blandt peers. Søren Hermansen, der er direktør for
Samsø Energiakademi, fortalte om Vedvarende Energi-ø version 2.0 og 3.0 og det nye initiativ,
Folkedybet. Biosamfund Samsø præsenterede deres arbejde med cirkulær økonomi og
bæredygtighed. Desuden var der plads til vandretur og god mad undervejs.
Studieturen til Bruxelles blev atter udsat pga. EP-valget, men vi satser på, at det lykkes til
efteråret.”
Formandens beretning vedtages enstemmigt.
4) Kommende arrangementer:
Steen Hartvig fortæller: Bruxelles turen ser ud til at kunne gennemføres over to dage indenfor 23. –
26. september. I den periode holder parlamentets komiteer møder i Bruxelles.
Der er afsat et beløb i FEMs budget til turen.
5)Aflæggelse af regnskab. Kasserer Sanne Wittrup er sygemeldt og derfor præsenterer Julie Søgaard
regnskabet. Revisor har hjulpet med at afslutte regnskabet pga. sygdommen.
Regnskabet gennemgås på baggrund af det uddelte regnskab.
Underskuddet i regnskab skyldes en ekstraordinær udgift til IT pga. ombygning af hjemmeside til
responsive design. Det modregnes dog af et afsat beløb til Bruxellestur, som ikke blev brugt, da
turen blev aflyst.
Regnskabet vedtages enstemmigt.
6) Kontingent for kommende år:
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på samme niveau, dvs. 300 kr.
Det vedtages enstemmigt.
Budgettet præsenteres af Julie Søgaard på baggrund af uddelte budget.
7)Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Steen Hartvig meddeler, at han træder ud af bestyrelsen efter mange års indsats, herunder en række
år som formand.
Der bliver klappet af Steen for hans gode indsats.
Karin Jensen vælges i stedet til bestyrelsen.
Det betyder, at bestyrelsen fremover består af følgende:
Julie Søgaard
Jesper Tornbjerg
Jesper With
Sanne Wittrup
Karin Jensen
Suppleanter:
Niels Toftegaard
Nadia Pedersen
Bilagskontrollant:
Claus Djørup genvælges
Kontrollant-suppleant
Jørn Grønkjær Jensen
Mødet afsluttes kl. 15.40.
Referat: Jesper With

