FSB Foreningens
Ordinære Generalforsamling
Østerbrohuset, Århusgade 103, København, den 3. marts 2018
REFERAT
1. Valg af dirigent og 3 (tre) stemmetællere samt 1 (en) referent
Thorkild Høyer til dirigent.
<Kirsten Lind (?), Mashu Poulsen og Mette Selchau (?)> 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 ni fuldmagter.
3. Forkvindens beretning for den forløbne periode og oplæg til drøftelse af kommende aktiviteter om
foreningens virksomhed, til godkendelse.
Bestyrelsen havde arbejdet med en ny mediestrategi og herunder foreningens Facebook-side.
Der var også planer om at gennemgå foreningens forretningsorden mhp. evt. rettelser.
Der er p.t. 92 medlemmer af foreningen hvilket er en fremgang i forhold til sidste år. Målet er
100 medlemmer.
Der er siden sidste generalforsamling blevet afholdt 4 debatmøder, der havde været en stor
succes med mange deltagere. Bestyrelsen planlagde at fortsætte med sådanne møder i 2018,
også fordi sådanne arrangementer kan skaffe flere medlemmer.
Forkvinden bemærkede, at bestyrelsen havde haft sit årlige møde med Udenrigsministeriet, og
at samarbejdet med UM/Niras var godt.
Et stort emne havde været en række tilfælde af sexchikane på missionerne. I gennemsnit var der
én sådan sag pr. mission, hvilket var helt uacceptabelt.
Bestyrelsen havde behandlet en række klagesager vedr. upassende opførsel på missioner. Der
har været 2 sager vedr. CAC/HEAT kurser. Alle klager blev behandlet anonymt.
Forkvinden gjorde opmærksom på, at indtægter ved EU-missioner er skattepligtige, og at man
bør indsamle og gemme bilag vedr. hotel, mad, transport m.v.
Under den efterfølgende debat drøftedes bl.a. sexchikane, og at man burde være meget
opmærksom herpå. Også overdreven brug af alkohol kunne medføre, at man blev smidt ud af
databasen. Der blev herudover spurgt til forsikringsdækningen vedr. skader på personer og ting
og proceduren for indberetning heraf. Skader bør så vidt muligt anmeldes lokalt.
Herudover drøftedes kommende udsendelser og debatmøder.
Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt.
4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab
Tue Magnussen anmodede om, at pkt. 5. Fastsættelse af kontingent behandledes FØR pkt. 4.
Efter nogen debat fastholdtes kontingentet på 200 kr./år.
Herefter behandledes pkt. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
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Udgifterne var faldende og indtægterne stigende pga. medlemstilgang. Budgettet for 2018 forventedes
derfor at give overskud.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Forslaget om at fastholde kontingentet på nuværende niveau blev, jf. ovenfor, godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der vælges særskilt til posterne som henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen består nu af:
Kirsten Jørgensen (genvalg, 2 år)
Bo G. Flindt (genvalg, 2 år)
Birgit Hjortlund (ikke på valg, 1 år)
Claus Stougaard-Andersen (ikke på valg, 1 år)
Tue Magnussen (genvalg, 2 år)
Ivan Bæhr (nyvalg, 2 år)
Peter Bohlbro (nyvalg, 2 år)
Til suppleant blev Jytte Vagner valgt for 2 år og Mashu Poulsen for 2 år.
7. Valg af 2 (to) revisorer og 1 (en) revisorsuppleant.
Til revisorer blev valgt Niels Erik Nielsen og Erik Farsø Madsen.
Til revisorsuppleant blev valgt Erik Thau-Knudsen
8. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag.
9. Eventuelt
Tue Magnussen omtalte den kommende revision af vedtægterne. Forkvinden takkede
Dirigenten for god mødeledelse, deltagerne for et godt møde og dem, der ikke genopstillede til
bestyrelsen, for godt samarbejde.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.20.

Thorkild Høyer
Dirigent

Peter Bohlbro
Referent
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