Referat af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.00 på KUC,
Kolding Kommune Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

Amatør-Astronomisk Forening

10 medlemmer deltog, herunder 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent og referent
Luna Jeanett Johansson blev valgt som dirigent.
Henrik Enstrøm er referent.
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
Forrige generalforsamling var den 20. september 2018. Referatet er godkendt.
3. Formandens beretning
Formanden rundsender beretningen til medlemmerne efterfølgende.
Karsten Madsen tilføjer, at en bustur til DTU Space og Brorfelde er i støbeskeen.
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for regnskabsår 2018/2019
Kasserer Jakob Andersen fremlagde regnskabet. Revisor Thomas Topsøe-Jensen overbragte
revisorernes påtegning. Revisorerne finder regnskabet retvisende, men bemærker, at
Jens Olsens kikkert bør vurderes. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019/2020 samt fastsættelse af kontingent for perioden
2020/2021
Kassereren gennemgik budgetforslaget. De 2000 kr. til astrofysikgruppen er til en
transportabel planetsti. Forslaget inkluderer 600 kr. i gebyr til MobilePay.
Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget.
Kontingentet for 2020/2021 er uændret 250 kr.
6. Indkomne forslag
1. Fra bestyrelsen: Forslag til ændring af vedtægterne: §4, Stk. 4, punkt 6: Indkomne forslag
Forslaget er vedtaget.
2. Fra kasserer/bestyrelsen: Nye MobilePay regler – ønsker vi at fortsætte med et
abonnement?
Generalforsamlingen ønsker at fortsætte med MobilePay.
3. Fra bestyrelsen: Forslag til anskaffelse af Dobson-Teleskop, som skal bruges til vores
nymånetræf og som kan lejes af medlemmerne i aftalte perioder
Det er besluttet, at vi anskaffer en Dobson. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående
af bestyrelsen selv, og hvem der ellers vil. Budgettet er sat til 20.000 kr. Arbejdsgruppen er bemyndiget til at tage beslutningen.

7. Valg
Kasserer: Jakob Andersen genopstiller.
Jakob er genvalgt.
2 bestyrelsesmedlemmer (på valg i ulige år): Henrik Enstrøm genopstiller. Per Angelo
genopstiller ikke. Karsten Madsen (hidtil 2. suppleant) stiller op til bestyrelsen.
Henrik og Karsten er valgt.
Bestyrelsen består herefter af:
– Michaela Baunsgaard (formand valgt for perioden 2018–2020)
– Jakob Andersen (kasserer valgt for perioden 2019–2021)
– Henrik Enstrøm (valgt for perioden 2019–2021)
– Karsten Madsen (valgt for perioden 2019–2021)
– Jørgen Poulsen (valgt for perioden 2018–2020).
1. og 2. suppleant til bestyrelsen: Gert Monberg Mortensen (hidtil 1. suppleant) genopstiller.
Per Angelo (hidtil bestyrelsesmedlem) fortsætter gerne som suppleant.
Gert er genvalgt som 1. suppleant. Per er valgt som 2. suppleant.
2 revisorer: Rikke Madsen og Thomas Topsøe-Jensen genopstiller.
Rikke og Thomas er genvalgt.
1 revisorsuppleant: Jacob Sejersgaard genopstiller ikke.
Leif Bundesen er valgt.
8. Eventuelt
Thomas Topsøe-Jensen foreslår, at gebyret for MobilePay-betalinger lægges over på den, der
betaler.
Luna foreslår, at udenlandske foredragsholdere inviteres på besøg.
Planen for nymånetræf er på trapperne. Luna kan være medarrangør på træffene på
Skibelund.
Leif Bundesen takker for interessen for Dark Sky Mandø.
Referent: Henrik Enstrøm

