Dagsorden:

BIM aarhus Generalforsamling

Tidspunkt:

Torsdag d. 31.03.2016 17:30

Sted:

Arkitema, Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Kantinen

Deltagere:

24 deltagere fremmødt

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Christian Bolding der blev valgt som dirigent
Forsamlingen udpegede derudover Søren Sti Andersen som referent for generalforsamlingen
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
v/ formand for bestyrelsen Marianne Friis, se bilag
Formandens beretning blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
v/ kasserer Mette Mikkelsen og revisor Søren Sti Andersen der bad Christian Bolding om at fremlægge det.
Se bilag, det blev stemt og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
v/ kasserer Mette Mikkelsen og revisor Søren Sti Andersen der bad Christian Bolding om at fremlægge det.
Se bilag, budget blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
v/ kasserer Mette Mikkelsen og revisor Søren Sti Andersen der bad Christian Bolding om at fremlægge det.
Forslag om medlemskontingent på 0 kr. blev enstemmigt vedtaget.
6. Forslag
For at gennemføre en vedtægtsændring kræver det at 2/3 dele af medlemmerne deltager i generalforsamlingen.
Deltager der ikke 2/3 dele af medlemmerne i generalforsamlingen, agter bestyrelsen efterfølgende at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, i henhold til vedtægterne.
Det blev besluttet at en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes og vil formentlig blive afholdt i juni.
Ingen andre rettidige indkomne forslag (forslag skal være indkommet senest 14 dage før generalforsamlingen).
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
3 medlemmer af bestyrelsen samt 1 suppleant er på valg.
Formand Marianne Friis blev genvalgt.
Konference-, sponsor- og presseansvarlig Eigil Nybo blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Christoffer Nielsen ønsker at udtræde og Kenneth Højbjerg blev valgt iind i stedet.
Bestyrelsessuppleant Per Kortegaard er på valg og ønsker at overgå til planlægningsgruppen
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
2017.
Christian Bolding blev valgt som revisorsuppleant, for et år frem.
Derfor er revisorsuppleant Christian Bolding på valg, i forbindelse med generalforsamlingen 2016, og modtager ikke
genvalg. I stedet for som revisorsuppleant blev Marlene Rostgaard valgt ind.

9. Eventuelt

Marianne Friis nævnte at det var et sigte at skabe diversitet og at der bliver brug for flere hænder, så flere er velkomne
ved Juni mødet.
9.1 Idé om studieture
Martin Romby bød ind med forslag om studietur, hvorfor ikke rejse ud og møde BIM folk, hvilket der blev taget godt i mod
og bør undersøges videre.
9.2 Idé om mere fokus på de studerende og Bygherrer
Kenneth Højbjerg bød ind med forslag om at der blev taget mere kontakt til de studerende i tiltag uden om BIM Aarhus’
netværksmøder.
Mette Mikkelsen bød ind med forslag om også at kigge mere mod bygherrerne
9.3 Idé om flere erhversbesøg
Besøg hos NCC entreprenørers VDC rum og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Alle gode forslag som vil blive taget op og kigget på af aktivitetsudvalget.

Dirigenten Christian Bolding takker for god ro og orden
Bifald til Christian Bolding for klar og præcis styrring af Generalforsamlingen

_________________________________________
Referent Søren Sti Andersen

_____________________________________
Dirrigent Christian Bolding

