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Referat af generalforsamlingen
D. 9. september 2012 på KUC. I generalforsamlingen deltog 9 medlemmer heraf 4 fra den siddende
bestyrelse.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Kurt Jelsbak blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning
Knud Strandbæk berettede om foreningens aktiviteter i det forgangne år.
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder. På det konstituerende møde blev Jens Jacobsen genvalgt til
næstformand, John Hansen genvalgt til kasserer og webmaster, mens Liva Clausen blev valgt til
sekretær.
Der har været et frafald på 11 medlemmer siden sidste generalforsamling.
Årets arrangementer har omfattet:
20. sept. 2011: Generalforsamling
27. okt. 2011: Møde på Orionplanetariet i Jels 'Fra Babylon til Big Bang' ved dr. scient. Helge Kragh
27. okt. 2011: Astrofotomøde hos Jens Jacobsen
30. nov. 2011: Bernd Schatzmann hos Ejnar Surrow
8. dec. 2011: Møde på Orionplanetariet i Jels 'Mikrosatelitter' ved dr. phd. Jens Dalsgård Nielsen
15. dec. 2011: Julemøde hos Jørgen Heise Olsen
2. febr. 2012: Foredrag ved Kim Lang
22. febr. 2012: Møde på Orionplanetariet i Jels. Filmforevisning
25.-26. febr. 2012: Spektroskopikursus
3.-4. marts 2012: Spektroskopikursus
26. marts 2012: Spektroskopi ved Jens Jacobsen og Knud Strandbæk
12. april 2012: Foredrag ved Anton Norup Sørensen
20.-22. april 2012: Aschberg Frühjahr teleskoptreffen (aflyst)
10. maj 2012: Sommermøde hos Liva Clausen
Astrofotogruppen har haft flg. møder:
22. nov. 2011
13. dec. 2011
10. jan. 2012
Derefter fortalte formanden om forskellige samarbejder samt om foreningens teleskoper.
Endelig takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde samt de medlemmer, som har stillet hus
til rådighed for møder for deres velvillighed.

AAF

Johannes Jensen fortalte lidt om planerne med fotogruppen, hvor man vil starte en lille gruppe for
begyndere uden nødvendigvis avanceret udstyr.
Referatet blev enstemmigt godkendt.

3. Foreningens reviderede regnskab for regnskabsåret 2011-2012 - Herunder budget for 20122013
Inden gennemgangen af regnskabet redegjorde kassereren for visse ændringer i forhold til tidligere:






Regnskabet sammenlignes med forrige års regnskab i stedet for med budgettet på det omdelte
ark. Budgettet er bestyrelsens arbejdsredskab, og der skal være gode grunde til større afvigelser.
En sammenligning med forrige års regnskab viser udviklingen i foreningens økonomi. Begge
dele er selvfølgelig gode at sammenligne med.
Driftsregnskabet er ikke så detaljeret som tidligere. Kassereren ser ingen grund til, at f.eks.
kontorhold udspecificeres i detaljer. Der vil ske yderligere sammentrækning i det kommende år,
f.eks. vil frimærker blive lagt ind under kontorhold. Revisorerne er garanter for, at udgifterne er
relevante, og man vil altid kunne spørge på generalforsamlingen.
I mange år har noget ældre udstyr været holdt uden for status-regnskabet. Dvs. det er ikke
fremgået af regnskabet, bortset fra en fodnote. Disse værdier er nu aktiveret (27.000 kr) og
modposteret i egenkapitalen.

Herefter blev regnskabet gennemgået.
Ud over ovenstående bemærkedes det …





at der har været en markant medlemsnedgang med deraf følgende fald i kontingent-indtægter.
at mødeudgifterne har været mindre en normalt, hvilket bl.a. skyldes, at 3 møder er holdt på
Orion Planetariet, hvor foreningen kun har haft udgift til entre for de medlemmer, som ikke er
medlem af Astronomisk Selskab.
at driftsregnskabet alligevel slutter med et positivt resultat på knap 2.500 kr.

Der blev spurgt, om der blev ført selvstændigt regnskab med afskrivninger, og dette kunne kassereren
og revisorerne bekræfte.
Et medlem gjorde opmærksom på en fejl i regnskabet for 2010/2012, hvor samlet indestående er
forkert. De enkelte beløb er korrekte, men der er skrevet forkert ved samlet indestående.
Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag - Herunder bestyrelsens forslag til kontingent for 2012-2013
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2012-2013 på 200,- kr. blev vedtaget. Herefter kom der en større
drøftelse om opkrævningstidspunktet, som betyder, at man kan deltage hele efteråret uden at betale
kontingent. Så der var et udtalt ønske om, at kontingentet opkræves umiddelbart efter
kontingentfastsættelsen på generalforsamlingen.
Kassereren var helt enig, men måtte påpege, at opkrævningstidspunktet er fastsat i vedtægterne, hvorfor
en ændring først kan finde sted efter en generalforsamling med forslag om vedtægtsændringer.
Bestyrelsen lovede at komme med et sådant forslag til næste ordinære generalforsamling.
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5. Valg af formand: Knud Strandbæk er på valg.
Knud Strandbæk blev genvalgt.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Gert Lindgaard er på valg.
Gert Lindegård blev genvalgt.

7. Valg af 3 suppleanter for bestyrelsen: Ejnar Surrow (1. suppl.), Mogens Hansen (2. suppl.) og
3. suppl., hvor posten er ledig.
Jørgen Heise Olsen blev genvalgt som 1. suppleant, Ejnar Surrow som 2. suppleant, mens Henrik
Enstrøm blev nyvalgt som 3. suppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Jørgen Micheelsen og Bodil Thomsen (revisorer) er på valg.
Valg af revisorsuppleant: Christian Jacobsen er på valg.
Jørgen Rønnow Michelsen og Bodil Thomsen blev genvalgt.
Kurt Jelsbak blev nyvalgt som revisor-suppleant.

9. Eventuelt
Dagsorden for generalforsamlingen vil komme på hjemmesiden fremover.

Endelig takkede dirigenten for god ro og orden.

