Referat af ordinær generalforsamling
Fredag den 16. september 2016 kl. 19.00 på KUC,
Kolding Kommune Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

Amatør-Astronomisk Forening

12 medlemmer deltog, heraf en fuldtallig bestyrelse.
1. Valg af dirigent og referent
Jakob Andersen 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 3. september 2015. Referatet er godkendt.
3. Formandens beretning
Beretningen er udsendt til medlemmerne pr. mail den 17/9 2016. På forespørgsel oplyste
formanden, at kommunen p.t. hjælper os med lokaler, men ikke noget derudover. Dette
hænger sammen med, at vi ifølge vedtægterne ikke længere har hjemsted i Kolding.
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for regnskabsår 2015/2016
Kasserer Gitte Brügge præsenterede regnskabet, som også er fremsendt til medlemmerne pr.
mail. Revisorerne bemærker, at regnskabet er retvisende, men de noterer sig, at der
endnu ikke er sket tilbagebetaling på lånet til spejlslibemaskinen.
Vi budgetterede sidste år med et underskud for at gøre foreningen synlig i offentligheden. Det
er kassererens vurdering, at dette har resulteret i en vis medlemstilgang, og regnskabet
viser, at vi faktisk har haft overskud.
Regnskabet er godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016/2017 samt fastsættelse af kontingent for perioden
2017/2018
Budgetforslaget er fremsendt til medlemmerne. Kassereren gennemgik forslaget. Forslaget er
godkendt.
Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt på 250 kr. Dette er vedtaget. Punktet fortsættes
nedenfor.
6. Indkomne forslag
Behandlingen af dette punkt blev udskudt, se nedenfor.

7. Valg af formand for 2 år (lige år): Michaela er på valg
Michaela Baunsgaard er genvalgt uden modkandidater.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsesmedlem 1 (lige år): Jannick er på valg.
Jannick Petersson er genvalgt uden modkandidater.
Kasserer (ulige år): Gitte ønsker at træde tilbage som kasserer.
Peter Rex Drescher er valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af:
– Michaela Baunsgaard (formand valgt for perioden 2016–2018)
– Peter Rex Drescher (kasserer valgt for perioden 2016–2017)
– Henrik Enstrøm (valgt for perioden 2015–2017)
– Henrik Schneider (valgt for perioden 2015–2017)
– Jannick Petersson (valgt for perioden 2016–2018).
9. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen (hvert år): Arne er på valg, men vi mangler stadig en
suppleant.
Arne Andersen er genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen. Der var ikke andre kandidater til
suppleantposterne. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udnævne en 2.
suppleant, hvis det viser sig muligt.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
De hidtidige revisorer Jørgen Rønnow Micheelsen og Ejner Surrow modtager ikke genvalg.
Rikke Madsen (Drosselvej 6, 6440 Augustenborg) og Gitte Brügge er valgt uden
modkandidater.
Revisorsuppleant (hvert år): Kurt Jelsbak er på valg.
Kurt er genvalgt uden modkandidater.
11. Vedtægtsændringer
§6 ændres ikke.
Generalforsamlingen støtter ideen om reduceret kontingent til børn og unge. Dette kan
vedtages med den nuværende udformning af §6.
I §13 stk. 2 slettes Kosmosklubben.
Kosmosklubben er en del af Astronomisk Selskab og behøver derfor ikke nævnes
eksplicit.
Med disse ændringer er forslaget vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent for perioden 2017/2018
Punktet er genåbnet som følge af, at ændringsforslaget til §6 ikke blev vedtaget.
Kontingentet for børn og unge under 18 år er fastsat til 50 kr. Kontingentet gælder for hele
kontingentåret, når medlemmet ved rettidig betaling ikke er fyldt 18.

6. Indkomne forslag
Henrik Schneider: Hvad skal ske med Lillebjørn observatorie?
Generalforsamlingen er positiv over for Henriks forslag om indkøb og ombygning af
campingvogn. Der bevilges ikke penge til det her og nu, men gruppen oprettes og
fremkommer med en detaljeret beskrivelse.
Henrik Schneider: Teknikgruppen lukkes ned
Det er besluttet, at teknikgruppen sammenlægges med fotogruppen.
Henrik Schneider: Spejlslibemaskine
Maskinen vil blive opbevaret hos Henrik Schneider indtil videre. Generalforsamlingen er
indforstået med, at Henrik benytter maskinen.
Palle Hoffmann: Oplæg til skoleklasser på forskellige trin
Generalforsamlingen støtter forslaget. Uddannelsesgruppen er i gang, men mangler en primus
motor.
12. Eventuelt.
Forsamlingen blev bedt om at tage stilling til følgende erklæring: “Selvom foreningen ifølge
forslaget til vedtægtsændringer er hjemmehørende i Kolding Kommune, så er AAF
åben for et opland, der ikke er geografisk afgrænset. Det er ikke hensigten, at AAF skal
opfattes som forbeholdt koldingensere, eller at foreningen udelukkende skal være aktiv
i Kolding Kommune”.
Generalforsamlingen er forbeholden overfor erklæringen. Bestyrelsen opfordres til at
omformulere den.
Referent: Henrik Enstrøm
Kolding d. 19. september 2016

