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September 2008 

Referat af generalforsamling  

Onsdag den 17. september 2008 på Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding,  

I generalforsamling deltog 14 medlemmer, heraf 4 fra den siddende bestyrelse (Der var afbud fra 

Jørgen Heise Olsen). 

          

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 er 22, hvilket er det samme som sidste år. Der 

har været afholdt 12 møder/arrangementer, og formanden benyttede lejligheden til at give et kort 

tilbageblik over mødernes indhold. Han opfordrede i den forbindelse til, at medlemmerne reklamerer 

for foreningen. Foreningen har senest afholdt en hvervekampagne i Kolding Storcenter i forbindelse 

med et astronomi-relateret arrangement der, hvor foreningsfolderen også blev uddelt. 

 

Foreningens hjemmeside har det ligger bestyrelsen meget på sinde at få givet ”pift”. John Hansen har i 

årets løb påtaget sig denne opgav. Se det fine resultatet på www.aaf.dk. 

 

Formanden nævnte, at der sammen med en række foreninger er søgt om fondsmidler til indkøb af 

trailere og Dobson-kikkerter til brug for astronomi-forevisninger i foreningens lokalområde. 

 

Formanden nævnte endvidere at det ikke lykkedes foreningen at være repræsenteret på det traditionelle 

foreningsledermøde, der denne gang fandt sted i København. 

 

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

3. Foreningens reviderede regnskab for regnskabsåret 2007/2008 

Kasseren omdelte kopi af det reviderede regnskab, der blev godkendt. 
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4. Indkomne forslag 
Bestyrelsens budgetforslag for 2008/2009, herunder bestyrelsens forslag til  kontingent for 2009: Kr. 

200,-. 

Forslag til budget blev omdelt og bestyrelses forslag til kontingent blev godkendt. 

 

Efter aftale med formanden gennemgik Johannes Jensen sit forslag om at igangsætte kursus i generel 

astronomi og fotoaktiviteter.  

 

Formanden rundede af med at fortælle, at et opstartmøde er indskrevet i den nye mødeplan, der 

udkommer umiddelbart efter generalforsamlingen.  

 

 

5. Valg af formand 

Knud Strandbæk blev genvalgt med akklamation. 

 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Jørgen Heise Olsen var på valg, men modtog ikke genvalg: Bestyrelsen foreslog John Hansen, der blev 

valgt. 

Liva Clausen, der indtrådte som 1.suppleant til bestyrelse sidste år, var på valg for 1 år. Bestyrelsen 

foreslog valg af Liva, hvilket blev godkendt. 

 

 

7. Valg af 3 suppleanter for bestyrelsen 

Klaus G. Friedrichsen (2. suppl.) og Ejnar Surrow (3. suppl.) var på valg. Bestyrelsen foreslog valg af 

Gert Lindgaard som 1. suppleant. 

Generalforsamlingen godkendte dette samt genvalg af 2. og 3. suppleant. 

 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Jørgen Micheelsen og Klaus Friederichsen (revisorer) var på valg. Begge blev genvalgt. 

Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslog Christian Jacobsen, hvilket blev godkendt. 

 

 

9. Eventuelt 

John Hansen nævnte, at han arbejder med at oprette pass-word adgang til hjemmesiden for 

interesserede medlemmer, så flere bliver i stand til at lægge bidrag ind på hjemmesiden. 

 

Referent Kurt Jelsbak 

Kolding den 22.09.2008 
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger. 

1. Konstituering 

Valg af næstformand: Jens Jacobsen 

Valg af sekretær: Kurt  

Valg af hjemmesideredaktør: John Hansen 

Valg af redaktør til Knudepunktet: John Hansen 

Valg af referent af foreningsmøder: Liva 

2. Eventuelt 

John Hansen opretter elektroniske postkasser for bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med 

hjemmesiden. 

 


