BIM AARHUS GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 23. MARTS 2021 KL. 16:00 – 16:45 ONLINE
REFERAT
Grundet Covid19 er Generalforsamlingen afholdt online via Zoom.
Tak til Holger Mouritzen for at stille Zoom invitation til rådighed for Generalforsamlingen.
Deltagere: I alt deltog 19 medlemmer af foreningen.
1. Valg af dirigent.
Forsamlingen vælger Holger Mouritzen som dirigent for Generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Formand for Bestyrelsen Marianne Friis fremlægger beretning for det seneste år i foreningen.
•

Beretningen er godkendt. Der henvises til hjemmesiden.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Maria Thygesen fremlægger regnskab for det seneste år i foreningen.
Det har været et år uden de helt store udgifter. Det har primært været udgifter til opgradering af hjemmesiden, udgifter til vores bankkonto og vin-gaver i forbindelse med netværks aktiviteter. Grundet Covid 19 ikke har været fysiske arrangementer, alene online netværksarrangementer.
•

Regnskab er godkendt. Der henvises til hjemmesiden.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
Maria Thygesen fremlægger budget for 2021. Da foreningens aktiviteter stadig forventes at være online,
grundet Covid19, er det et mindre budget. Der er kommet ny sponsor til netværksarrangementer Aart
Architecture, der har henvendt sig af eget initiativ. Budget for 2022, hvor 10 års jubilæum afholdes med
4 timers konference i april 2022 vil i sagens natur bliver langt højere.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 0,- kr.
•

Det godkendes at kontingent fastsættes til 0,-kr.

6. Eventuelle forslag
Forslag til behandling skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
•

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelse og/eller bestyrelsessuppleant.
Der vil være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 5 medlemmer på valg i ulige årstal.
Der skulle således vælges 5 nye bestyrelsesmedlemmer i år, men på grund af udtrædelser og dermed
valg af nye 6 bestyrelsesmedlemmer valgt i 2020 skal der i 2021 vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
Første bestyrelsessuppleant vil være på valg i lige årstal og anden bestyrelsessuppleant vil være på valg i
ulige årstal.
BESTYRELSEN FOR BIM AARHUS:
Formand Marianne Friis | 2020 -2022
Bestyrelsesmedlem Maria Thygesen | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Kasper Rix | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Eigil Nybo | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Rikke Nordmann | 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2019-2021
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Bestyrelsesmedlem Kasper Lynge | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Christine Dalgaard | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Kristian Stenild | 2019 – 2021
Følgende bestyrelsesmedlem er på valg. De modtager alle genvalg
Bestyrelsesmedlem Rikke Nordmann | 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Kristian Stenild | 2019-2021
•

Rikke Nordmann, Martin Nielsen og Kristian Stenild er valgt med akklamation

SUPPLEANTER FOR BIM AARHUS
1. Suppleant Henrik Lindberg | 2020-2022
2. Suppleant Maria Leonhard | 2020-2021
Valg af suppleant
2. Suppleant Maria Leonhard er på valg, og modtager genvalg.
•

Maria Leonhard er valgt med akklamation

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Christoffer Nielsen 2020-2022
Revisorsuppleant Asbjørn Gregersen 2020-2021
Revisorsuppleant Asbjørn Gregersen er på valg og modtager ikke genvalg.
Som kandidat til den ledige post som Revisorsuppleant vil Bestyrelsen anbefale:
Niels Martin Larsen | Arkitektskolen Aarhus
•

Niels Martin Larsen er valgt med akklamation

9. Eventuelt
Der er ikke indkommet emner under eventuelt.
Generalforsamlingen afsluttes kl. 16:45. Dirigenten takker for god ro og orden.

Aarhus 28. marts 2021
Referent Marianne Friis

