Referat:

BIM Aarhus Generalforsamling

Tidspunkt:

Torsdag d.12. marts 2015 kl. 18.15

Sted:

Arkitema, Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Kantinen.

Deltager:

Iht. vedhæftet adresseliste. Ved spørgsmål kontakt Lone Sand, NCC, mobil 9137 3935

Referat:
Formand Marianne Friis bød velkommen til generalforsamlingen og omdelte dagsorden til generalforsamlingen,
foreningens vedtægter, bestyrelsesoversigt, underskrevet regnskab, regnskab for BIM Europe konferencen,
revisorerklæring og forslag til budget for 2015.
1.

Valg af dirigent
Forsamlingen valgte Christian Bolding som dirigent af generalforsamlingen og Marianne Friis blev valgt som
referent.

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
v/ formand for bestyrelsen Marianne Friis, der fortalte om det forgangne års aktiviteter og planerne for 2015, der
bliver udarbejdet af bestyrelsen og planlægningsgruppen for 2015.
Generalforsamlingen modtog bestyrelsens beretning med tilfredshed og beretningen gøres tilgængelig på BIM
Aarhus hjemmeside.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
v/ kasserer Mette Mikkelsen og revisor Søren Sti Andersen. Det præsenteres af revisorsuppleant Christian
Bolding, der i detaljer gennemgik det underskrevne regnskab, det separate regnskab for BIM Europe og
revisorerklæringen.
Regnskabsåret har været tilfredsstillende med et reelt overskud på kr. 24.832,02, der regnskabsmæssigt er
hensat til regnskabsåret 2015 som arbejdskapital for årets arrangement.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen og kan rekvireres hos bestyrelsen af
interesserede.
Regnskabet gøres tilgængelig på BIM Aarhus hjemmeside.

4.

Fremlæggelse og godkendelse af budget
v/ kasserer Mette Mikkelsen og revisor Søren Sti Andersen. Det præsenteres af revisor suppleant Christian
Bolding, der fremlage og gennemgik budget for 2015.
Budgettet er for daglig drift (herunder netværksmøder), konferencevirksomhed dækkes af særlige
sponsormidler til dette formål og har sit eget separate budget.
Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen og kan rekvireres hos bestyrelsen af
interesserede.
Budgettet gøres tilgængelig på BIM Aarhus hjemmeside.

5.

Fastsættelse af kontingent
v/ kasserer Mette Mikkelsen og revisor Søren Sti Andersen.
Bestyrelsen foreslog et kontingent for 2015 på nul kroner. Kontingentforslaget blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.

6.

Eventuelle forslag
Der var ikke fremkommet rettidige forslag til bestyrelsen.

7.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
3 medlemmer af bestyrelsen var på valg.
Næsformand Lone Sand var på valg og indstillet på at modtage genvalg.
Der var ingen yderligere kandidater til næstformandsposten og Lone Sand blev enstemmigt genvalgt af
generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlem og kasser Mette Mikkelsen var på valg og indstillet på at modtage genvalg.
Der var ingen yderligere kandidater til bestyrelsesposten og Mette Mikkelsen blev enstemmigt genvalgt af
generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlem og Webmasteransvarlig Christoffer Nielsen var på valg og indstillet på at modtage genvalg.
Der var ingen yderligere kandidater til bestyrelsesposten og Christoffer Nielsen blev enstemmigt genvalgt af
generalforsamlingen

8.

Valg af revisor (og evt. revisorsuppleant )
I forbindelse med sidste generalforsamling nedlagde Søren Sti Andersen sin mandat som revisorsuppleant, for
at opstille som kandidat til revisorposten, den daværende revisor Christian Bolding ønskede ikke genvalg.
Søren Sti Andersen blev valgt for en 2 årig periode og revisorposten skal først genbesættes ved
generalforsamlingen i 2016.
Christian Bolding blev valgt som revisorsuppleant, for et år frem.
Derfor var revisorsuppleant Christian Bolding på valg (for en toårig periode), i forbindelse med
generalforsamlingen 2015, og indstillet på at modtage genvalg.
Der var ingen yderligere kandidater til posten som revisorsuppleant og Christian Bolding blev enstemmigt valgt
af generalforsamlingen.

9.

Eventuelt
Fra salen kom en forespørgsel om de 4 BIM netværk arbejder sammen, BIM Nord, BIM Aarhus, BIM Fyn og
BIM CPH.
Christian Bolding gav et historisk tilbageblik, der opsummerede at de 4 netværk kender hinanden og informerer
på de forskellige møder, om hinandens aktiviteter, ligesom netværksmødernes datoer altid koordineres.
Når BIM CPH har holdt en række møder, kan det givet give god mening at koordinere på et mere formelt plan.

Dirigenten takker for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen.

Referent:
Marianne Friis

Dirigent:
Christian Bolding

