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DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Jørgen Rønnow Micheelsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt varslet i
overensstemmelse med foreningens love.

2. Formandens beretning
Formanden berettede bl.a. at foreningens medlemstal nu er 35, hvilket er en fremgang på 5
medlemmer. Der har været planlagt 11 møder/arrangementer. Herudover 2 i samarbejde med andre
foreninger og formanden benyttede lejligheden til at give et kort tilbageblik overm ødernes indhold.
Han opfordrede i den forbindelse til, at medlemmerne gør ”reklame” for foreningen hvor lejlighed
gives.
Fotoholdet har afholdt en separat møderække, hvor Johannes Jensen har undervist i astrofoto. I samme
regi har der endvidere været arrangeret en tur til Wieth-Knudsen Observatoriet med udflugt til Hven
indlagt i turen.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Det første møde var et kort konstitueringsmøde i tilknytning
til generalforsamlingen. På møde nr. 2 i januar behandlede bestyrelsen et forslag fra Johannes Jensen
om indkøb af en projektor primært til brug ved undervisningen af fotoholdet. Bestyrelsen endte med at
afvise forslaget med henvisning til, at der er mulighed for at låne udstyr både når møderne afvikles på
Sct. Jørgens Gård eller på Kolding Bibliotek eller på KUC. I bestyrelsens overvejelser indgik også, at
en eventuel anskaffelse ville betyde en kraftigt indhug i foreningens formue, der delvist er opbygget af
donationer til brug for etablering af et foreningsobservatorium.
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Formanden nævnte endvidere, at der i foreningslederregi er overvejelser om at etablere et fælles blad,
der skal beskrive de astronomiske aktiviteter i Danmark i en publication varetaget af Astronomisk
Selskab som en slags paraply-organisation.
Som et eksempel på en nyskabelse nævnte formanden endelig samarbejdet med Skov- og
Naturstyrelsen om åbne observationsaftener i Solkær sydvest for Kolding.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Foreningens reviderede regnskab for regnskabsåret 2009/2010
Kasseren omdelte kopi af det reviderede regnskab, der blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsens budgetforslag for 2010/2011, herunder bestyrelsens forslag til kontingent for 2010/2011:
Kr. 200,-.
Forslag til budget blev omdelt og bestyrelses forslag til kontingent blev godkendt.
Bestyrelsen forslag til til vedtægtsændringer omfattende paragrafferne 1, 4 og 8.
Der blev stemt om forslagene enkeltvis.
Ændring af §1 (navneændring) bortfaldt, da kun 7 medlemmer stemte for forslaget.
Ændring af henholdsvis §4 (afholdelse af generalforsamling) og §8 (betaling af kontingent) blev
enstemmigt vedtaget.

5. Valg af formand
Knud Strandbæk blev genvalgt med akklamation.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslog John Hansen, der blev genvalgt.

7. Valg af 3 suppleanter for bestyrelsen
Gert Lindgaard (1. suppleant) og Ejnar Surrow (2. suppleant) var på valg.
Bestyrelsen foreslog valg af Ole Jørgensen som 3. suppleant. Generalforsamlingen godkendte dette
samt genvalg af 1. og 2. suppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Bodil Thomsen og Jørgen Micheelsen (revisorer) var på valg. Begge blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant: Christian Jacobsen blev genvalgt.
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9. Eventuelt
Johannes Jensen udtrykte utilfredshed med, hvad han opfattede som en manglende koordinering af
foreningens mødeplan med fotogruppens mødeaktivitet. Der blev ikke umiddelbart aftalt nogen action
på anken.
Ejnar Surrow foreslog af lægge de nu gældende foreningsvedtægter ud på foreningens hjemmeside.

Referent Kurt Jelsbak
Kolding den 14.09.2010
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
1. Konstituering
Valg af næstformand: Jens Jacobsen
Valg af sekretær: Kurt Jelsbak
Valg af hjemmesideredaktør: John Hansen
Valg af redaktør til Knudepunktet: John Hansen
2. Eventuelt
Liva Clausen foreslog tur til planetstien i Jels.

