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Referat

FMV Generalforsamling
GF var planlagt til 26-03-2020, men måtte aflyses på grund af Corona virus, derfor dette dokument som,
hvis det godkendes af GF deltagere, vil udgøre referat fra GF for 2020. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
· Ikke relevant

2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af regnskab
· I foråret 2019 blev afholdt temadag hos Carlsberg i Fredericia, hvor temaet var rustfrie materialer og 

deres anvendelser. Der var god tilslutning. 
· I efteråret 2019 blev der afholdt temadag hos DTI i Århus, hvor temaet var 3D/Additiv Manufacturing, 

lidt begrænset tilslutning, på grund af sammenfaldende arrangementer. Temadagen havde højt 
fagligt indhold og gav nyttigt udbytte til fremmødte. 

· Temadag planlagt hos Ib Andresen 26/3-2020, hvor temaet var ”Styrke”, blev aflyst på grund af 
Corona virus. Temadagen afvikles i stedet i efteråret 2020, hvor Ib Andreasen har givet tilsagn på at 
være værtsvirksomhed. 

· Ny hjemmeside via ForeningLet er næsten klar og forventes taget i brug april/maj 2020. Den nye 
hjemmeside har høj drift sikkerhed med mulighed for support. Bestyrelsen har derudover igangsat et 
nyt medlemssystem via ForeningLet, hvor en række administrative funktioner, blandt andet 
håndtering af kontingentbetalinger, tilmeldinger til temadage, medlemsdata, bogføring mm. finder 
sted.

· Markedsføring af FMV aktiviteter er forbedret blandt andet via Linkedin, FB, IDA, Svejse- og 
Materialeforeninger. 

· Regnskab blev godkendt (er vedlagt/vedhæftet) 

3. Fastlæggelse af kontingent
· fastholdes på nuværende niveau. 

4. Aktiviteter for 2020-202
· Som nævnt ovenfor er temadag for efterår 2020 fastlagt
· På bestyrelsesmøde i april 2020 fastlægges mulige temaer for arrangementer i 2021. 

5. Valg af bestyrelse
· Fortsætter som nuværende, dog udtræder Hans Christensen af bestyrelsen. Vi takker Hans for 

mangeårig indsats. 
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6. Valg af revisor
· Peter Gundel 

7. Eventuelt
· Anette Sørensen er trådt ud af FMV, som ”bogholder/administrator”. Vi takker Anette for mangeårig 

indsats. 
· ”Bogholder/administrator” funktionen varetages fremover af Christina Ibsen via det nye 

medlemssystem.

Mvh.
Jesper Rasmussen
20-03-2020. 
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