Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag den 3. september 2015 kl. 19.00 på Steensgaard,
Vranderupvej 30, Seest, 6000 Kolding

Amatør-Astronomisk Forening

14 medlemmer deltog, heraf en fuldtallig bestyrelse og begge revisorer.
1. Valg af dirigent og referent.
Kurt Jelsbak blev valgt som dirigent.
Henrik Enstrøm blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.
Forrige generalforsamling er den ekstraordinære den 30. oktober 2014. Referatet er godkendt.
Referatet ligger ikke på hjemmesiden, men det er udsendt til medlemmerne i en mail fra
Jannick Petersson den 9. november 2014.
3. Formandens beretning.
Se bilag. Der er forslag fra Michaela om aktiviteteter vedrørende vedligeholdelse af
teleskoper.
Henrik Schneider: Bjarne Winklers observatorium ‘Lillebjørn’ bliver flyttet til Hobro på
lørdag. Forhåbningen er, at nogle af vores medlemmer vil sætte kuplen i stand på et
tidspunkt.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Gitte Brügge fremlagde det reviderede regnskab. Vi har holdt budgettet.
Revisorerne spørger, hvorfor slibemaskinen ikke har genereret indtægter endnu. Dette anses
for besvaret under punkt 3.
Regnskabet er godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende sæson samt fastsættelse af kontingent – jf.
§ 7 i vedtægterne.
Gitte fremlagde budgetforslag for 2015-16. Forslaget er godkendt med den ændring, at
200 kr. flyttes fra rabatordninger til klublokale.
Kontingentet for 2016-17 er fastsat (uændret) til 250 kr.
6. Indkomne forslag.
Problemstillingen er drøftet. Der blev snakket om blandt andet slibemaskinen og hvorvidt den
var klar – konklusion, den er klar og kurser vil og er nu blevet offentliggjort.
Er vi blevet for ambitiøse? Konklusion, nej. Medlemmer der var mødt op havde ingen
indvendinger til hvordan bestyrelsen havde grebet foreningen an det sidste års tid.
Medlemmernes manglende opbakning kunne vi ikke gøre så meget ved, men vi gør hvad vi
kan for at komme ud i alle grene af interesser.

– Til godkendelse i bestyrelsen –

7. Valg – jf. § 3 i vedtægterne.
Michaela Baunsgaard er valgt som formand.
Gitte Brügge er valgt som kasserer.
Henrik Enstrøm og Henrik Schneider er valgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består
herefter af:
– Michaela Baunsgaard (formand)
– Gitte Brügge (kasserer)
– Henrik Enstrøm
– Henrik Schneider
– Jannick Petersson.
Arne Andersen er valgt som 1. suppleant til bestyrelsen. Der var ikke nogen kandidat til
posten som 2. suppleant. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udnævne
en 2. suppleant, hvis det viser sig muligt.
Jørgen Rønnow Micheelsen og Ejner Surrow er genvalgt som revisorer.
Kurt Jelsbak er genvalgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
21. august 2017 er der total solformørkelse. I den anledning arrangerer Knud for AAF og
Astronomisk Selskab en rejse til USA. Rejsen er omtalt her:
http://aaf.dk/arbejdsgrupper/observationsgruppe.
Jakob opfordrer til, at foreningen markedsfører sig på Starparty i Kompedal.
Jakob spurgte til status vedrørende de tyverier, der har været fra Steensgaard. Knud meddeler,
at der ikke er noget nyt i sagen.
Jens opfordrer til, at vi overvejer at tilbyde arrangørerne af Starparty vores assistance.
Knud takkede for godt samarbejde. Generalforsamlingen og den tiltrædende formand takkede
Knud for en bemærkelsesværdig indsats som stifter og formand for AAF gennem 42 år.
Referent: Henrik Enstrøm
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