Referat af ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.00 på KUC –
Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

Amatør-Astronomisk Forening
(Kolding)

8 medlemmer deltog, heraf 4 fra bestyrelsen.
1. Valg af dirigent og referent.
Jakob Andersen blev valgt som dirigent.
Henrik Enstrøm blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 4. september 2014.
Godkendt. Det bemærkes, at bestyrelsen har konstitueret sig med Henrik Schneider som
næstformand.
3. Formandens beretning om foreningen siden den ordinære generalforsamling.
Et nu udmeldt medlem har gennem længere tid været på kant med vedtægterne. Dette har
udløst en irettesættelse fra bestyrelsen nogle dage før den ordinære generalforsamling.
Foreningen har i en fotokonkurrence vundet førstepræmien, som består i en nats
observationstid på et fjernstyret teleskop i Chile. Tidsskriftet Sterne und Weltraum har
annonceret, at AAF Fotoholdet har vundet, men de skriver fejlagtigt, at vi siden har
skiftet navn til Asfonaut-Team. Vi har taget kontakt til redaktionen med henblik på at få
fejlen rettet.
4. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for AAF.
Visse medlemmer (ikke de fremmødte) er betænkelige ved, at Kolding er fjernet fra
foreningens navn. Vi bør diskutere, hvor meget vi skal brede os geografisk.
Følgende ændringer er foretaget i forhold til det udsendte forslag:
–
§4 stk. 4 pkt. 6 linje 2: Skal udsendes rettes til udsendes sammen med indkaldelsen.
–
§4 stk. 8: Afstemninger rettes til valg af personer.
–
§4 stk. 11: Det foreløbige referat udsendes pr. mail i stedet for på hjemmesiden. Det
færdige referat lægges på hjemmesiden.
–
§10 stk. 4 slettes.
–
§10 stk. 6: Udtale sig rettes til udtale sig eller agere.
–
§11: Reglerne fastlægges af bestyrelsen. Det med hjemmesiden slettes.
–
§12 stk. 1 og 2: Ordene i igangværende sæson slettes.
Med disse ændringer godkendte generalforsamlingen enstemmigt de nye vedtægter.
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Budgettet er justeret i forhold til det udsendte:
–
Den budgetterede kontingentindtægt er sat ned til 7000 kr.
–
Udgiften til foredragsholdere er sat op til 2500 kr.
–
Fotogruppens budget er sat ned fra 500 kr. til 0. Udgiften til klublokale er øget
tilsvarende.
–
Resultatet er hermed budgetteret til –810 kr.
Der blev rejst en principiel invending mod, at foreningen yder tilskud til arrangementer på
fjerne destinationer (Vogelsberg og nymånetræf). Det vil blive diskuteret fremover.
Budgettet bør i lighed med regnskabet indeholde en separat del vedr. spejlslibemaskinen.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det justerede budget.
6. Orientering om de nye arbejdsgrupper, der er nedsat for at udvikle foreningens tilbud om flere
aktiviteter.
En række arbejdsgrupper er oprettet, jf. foreningens nyhedsbrev, og jf. mail udsendt til
medlemmerne. Alle er velkomne til at melde sig til grupperne.
7. Eventuelt.
Formanden orienterede om planlagte aktiviteter i indeværende sæson. De vil fremgå af
hjemmesiden, når dette referat udsendes.
Jakob foreslår en logo-konkurrence blandt medlemmerne.
Referent: Henrik Enstrøm

