Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00 på KUC,
Kolding Kommune Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

Amatør-Astronomisk Forening

9 medlemmer mødte fysisk op, herunder 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer (hertil Karsten frem til
begyndelsen af pkt. 5 på en noget ustabil Skype-forbindelse).
1. Valg af dirigent og referent
Henrik Schneider blev valgt som dirigent. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt.
Henrik Enstrøm er referent.
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
Forrige generalforsamling var den 10. september 2019. Referatet er godkendt.
3. Formandens beretning
Formanden redegjorde for årets gang i AAF, herunder indkøb af en ny kikkert.
Formanden rundsender beretningen til medlemmerne efterfølgende.
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for regnskabsår 2019/2020
Kasserer Jakob Andersen fremlagde regnskabet. Revisorerne finder regnskabet retvisende, men
bemærker i lighed med sidste år, at Jens Olsens kikkert bør vurderes. Bestyrelsen arbejder på
sagen.
Revisor Thomas Topsøe-Jensen kontrollerede kassebeholdningen og fandt den i
overensstemmelse med det oplyste.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020/2021 samt fastsættelse af kontingent for perioden
2021/2022
Kassereren gennemgik budgetforslaget. I de 2000 kr. til diverse indgår 1500 kr. til udgifter i
forbindelse med smitteforebyggelse ved foreningens arrangementer. Gebyrerne til bank og
MobilePay er steget betydeligt. Vi vurderer, at det fortsat giver mening at have MobilePay.
Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget.
Bestyrelsen foreslog kontingentet for 2021/2022 sat til 200 kr. Det er vedtaget.

6. Indkomne forslag
Fra Thomas Topsøe-Jensen: Gebyret for at benytte MobilePay lægges til prisen, når man
betaler med mobilePay. Koster en entré til et foredrag fx 50 kr. og gebyret pt. er 0,75 kr.,
opkræves 50,75 kr. Det vil dels gøre regnskabstallene mindre krøllede, dels er det rimeligt, at
men selv betaler gebyret hvis man ønsker at benytte betalingsformen MobilePay. Medlemmerne
betaler i forvejen til forretnings abonnement hver måned, for at have ordningen.
Mod forslaget blev indvendt, at betalingsgebyrer kan være et irritationsmoment for betaleren.
Endvidere blev der rejst tvivl om, om det er lovligt at lægge gebyret over på betaleren, idet
butikkerne i hvert fald ikke må. Forslaget blev nedstemt.
7. Valg
Formand: Michaela Baunsgaard genopstiller.
Michaela er genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Poulsen genopstiller.
Jørgen er genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af:
– Michaela Baunsgaard (formand valgt for perioden 2020–2022)
– 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 2020–2022).
1. og 2. suppleant til bestyrelsen: De hidtidige suppleanter genopstiller ikke.
Henrik Schneider er valgt som 1. suppleant. Thomas Topsøe-Jensen er 2. suppleant.
2 revisorer: Rikke Madsen genopstiller ikke, Lone Asmussen, er klar til at overtage. Thomas
Topsøe-Jensen genopstiller.
Lone og Thomas er valgt.
1 revisorsuppleant: Leif Bundesen genopstiller.
Leif er genvalgt.
8. Eventuelt
Intet.

Referent: Henrik Enstrøm

