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REFERAT
1.Valg af dirigent og referent
Her blev Cecilia de Jong fra Odense og Kirsten Schneider fra Albertslund valgt
2. Formandens beretning.
Anne Line fremlagde det seneste års aktiviteter i Fabuk. Beretningen blev godkendt uden kommentarer og
vedhæftet som bilag til referatet.
3.Medlemsberetninger fra regionerne
I hovedstadsregionen/Sjælland er erfaringsudvekslingsmøderne efter nogle års pause genoptaget. Der
afholdes to møder om året i kommuner, hvor det er transportmæssigt nemt at komme til. Indholdet er
præsentationer af hverdagsopgaver, visioner, politikker, praksisudfordringer m.m.
Mødeværten opstiller et par emner, som deltagerne så forholder sig til. Første møde blev afholdt på
Frederiksberg i februar og næste møde i Albertslund i september.
Kulturregion Fyn afholder i regi kulturaftaleregi også erfarings- vidensmøder med indhold: Kunst i det
offentlige rum
Foreningen BUM – afholder i foreningsregi temamøder om bæredygtighed ”Nordlys”.
Generel opfordring til vores regioner om at etablere møder, der sikrer erfaringsudveksling og viden.
Måske melde disse møder ind, så de kan blive sat på FABUKs hjemmeside.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Anne Line fremlagde regnskabet, som foreningens forretningsfører står for.
Regnskabet godkendt.
5. Forelæggelse af budget og kontingent for det kommende regnskab
Efter en længere drøftelse af muligheder for pris på kontingent enedes de fremmødte at kontingentet
fastholdes. Begrundelse: Foreningens arbejde skal styrkes og økonomien i foreningen skal være robust
fremover.
Til budgettet blev følgende foreslået:
Udgift til deltagelse, leje af stand på m.m. på Kulturmødet på Mors
Økonomi til oplæg fællesmøder, regionale erfa-møder og fremtidige samarbejder nationalt og
internationalt.
Økonomi til at understøtte møder regionalt
Økonomi til studietur fx til London.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet reelle forslag til mødet.
7. Valg af bestyrelse: Den hidtidige bestyrelse bestod af: Anne Line/Århus, Nana Maria/Odense,
Kirsten/Albertslund, Kristina/Frederiksberg og Diana/Guldborgsund.
Anne Line og Kristina genopstillede
Nana Maria og Diana genopstillede ikke og Kirsten valgte kun at stille op til suppleantfunktionen.
Anne Marie/Odsherred, Rikke/Viborg og Astrid/Århus er nye i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde d. 3. april i Aarhus.
Som ny revisor valgtes Cecilia De Jong/Odense

8. Fastsættelse af kommende årsmøde i efteråret 2020
Det blev besluttet, at vi ønsker at afholde et årsmøde i forbindelse med Guldborgsund-konferencen i
oktober. Dette møde kan ligge i Guldborgsund eller København.
9. Nedsættelse af udvalg
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle kigge på muligheder for studietur til London.
Gruppen består af: Anne Marie/Odsherred, Astrid/Århus, Anne Line/Århus og Diana/Guldborgsund.

Vi skal have en ny arbejdsgruppe til at forberede Kulturmøde på Mors. Sidste års arbejdsgruppe
bestod af Anne Marie/Odsherred og Sofie/Frederikssund. Vi skal have en ny arbejdsgruppe.
Interesserede medlemmer kan melde sig til bestyrelsen senest d. 2. april.
Tak for en god generalforsamling i superdejlige omgivelser.
Vi fik efterfølgende en rundtur i Møntergården.
Kirsten Schneider

