FSB Foreningens
Ordinære Generalforsamling
På Østerbrohuset den 2. marts 2019
REFERAT
1. Valg af dirigent og 3 (tre) stemmetællere samt 1 (en) referent.
Thorkild Høyer blev valgt til dirigent.
Erik Farsø Madsen, Mette Selchau og Anders Ulbæk blev valgt til stemmetællere.
Peter Bohlbro blev valgt til referent.
2. Godkendelse af dagsordenens rettidige udsendelse og af indsendte fuldmagter, jf. § 6, stk. 5.
Dirigenten bemærkede, at dagsordenen var rettidigt udsendt, og at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt. Der var modtaget 17 fuldmagter.
3. Forkvindens beretning for den forløbne periode og oplæg til drøftelse af kommende aktiviteter om
foreningens virksomhed, til godkendelse.
Forkvinden mindedes medlem af bestyrelsen, Claus Stougaard-Andresen, der afgik ved døden
den 17. februar 2019.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Vores hjemmeside fungerer igen. Der har ikke været megen aktivitet på Facebook. Referater af
bestyrelsesmøder og det årlige møde med Udenrigsministeriet og NIRAS/FSB project findes på
hjemmesiden under arkiv.
For første gang er der nu overskud på foreningens regnskab. Der har været fremgang i
medlemstallet, så vi primo 2019 har 93 medlemmer.
Der har været afholdt 4 debatmøder. Vi fortsætter med debatmøder i 2019 med bl.a. et møde
om valgene i Ukraine og med Mogens Lykketoft (den 29. april) om arbejdet som formand for
FN´s generalforsamling.
Der har i 2018 været et forøget antal af klagesager. Alle er anonyme, og det er kun forkvinden
der kender navnet på klageren.
Ivan Bæhr begrundede, hvorfor han udtræder af bestyrelsen, og Tue Magnussen hvorfor han
ikke genopstiller.
Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
’

Forslaget om at fastholde kontingentet på det nuværende niveau (200 kr.) blev godkendt.
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5. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab samt godkendelse af foreningens budget.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2018. Der var stigende indtægter, faldende
udgifter og stigende medlemstal.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der vælges særskilt til posterne som henholdsvis
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen består nu af:


Kirsten Jørgensen (ikke på valg, 1 år)



Bo G. Flindt (ikke på valg, 1 år)



Peter Bohlbro (ikke på valg, 1 år)



Mashu Poulsen (ikke på valg, 1 år, indtræder efter at være valgt som suppleant i 2018)



Birgit Hjortlund (genvalg, 2 år)



Anders Ulbæk (nyvalg, 2 år)



Ewa Chylinski (nyvalg, 2 år)

Der var ikke kandidater til posterne som suppleant.
7. Valg af 2 (to) revisorer og 1 (en) revisorsuppleant.
Til revisorer blev genvalgt Niels Erik Nielsen og Erik Farsø Madsen.
Til revisorsuppleant blev genvalgt Erik Thau-Knudsen.
8. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsat 6 forslag til vedtægtsændringer.
Samtlige 6 ændringsforslag blev vedtaget.
Indholdet af de 6 forslag er følgende:

Ændringsforslag 1: Redaktionel ændring, således at alle tal i vedtægterne alene angives ved
arabertal og ikke både arabertal og bogstaver.

Ændringsforslag 2: I § 2, stk. 1, indsættes som 2. punktum: ”Foreningen er partipolitisk
neutral.”, og i § 2 indsættes som nyt stk. 2:
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”Stk. 2. Foreningen kan endvidere afholde arrangementer om valgobservation,
krisestyring og generelle udenrigspolitiske emner.”

Ændringsforslag 3: Redaktionel ændring af § 4, stk. 4.

Ændringsforslag 4: Redaktionel ændring af § 5, stk. 1.

Ændringsforslag 5: I § 7 udgår stk. 3:
”Stk. 3. 4 (fire) bestyrelsesmedlemmer og 1 (en) suppleant afgår på lige år og 3 (tre)
bestyrelsesmedlemmer og 1 (en) suppleant udgår på ulige år.”, og
Stk. 2. affattes således:
”Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på den årlige generalforsamling for en 2
års periode.”
Stk. 4-8 bliver herefter stk. 3-7.

Ændringsforslag 6: I § 7, stk. 8, ændres 2. pkt.:
”Såfremt flere end to bestyrelsesmedlemmer udtræder i valgperioden, er
bestyrelsen selvsupplerende” til:
”Såfremt flere end to bestyrelsesmedlemmer udtræder i valgperioden, fungerer
bestyrelsen med et mindre antal medlemmer indtil generalforsamlingen.”

Bestyrelsen opfordres til at drøfte følgende spørgsmål:


Det store antal fuldmagter set i forhold til antal fremmødte til generalforsamlingen og
evt. konsekvenser heraf.



Evt. nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer til f.eks. 5.



Brug af foreningens mailadresse ved fremsendelse af fuldmagter.

9. Eventuelt
Bo G. Flindt redegjorde for sit forslag om evt. fremtidige kriterier for valg til foreningens
bestyrelse:


Lægeerklæring



Sikkerhedsgodkendelse
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Deltagelse i CAC/HEAT kursus



Udsendelse på mission min. et par gange.

Forslaget drøftes evt. på et senere tidspunkt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.50.

Thorkild Høyer
Dirigent

Peter Bohlbro
Referent
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