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Referat af generalforsamling 

Tirsdag den 15. september 2009 på Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding.   

I generalforsamling deltog 11 medlemmer, heraf  5 fra den siddende bestyrelse. 

   

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent  

Jørgen Rønnow Micheelsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

varslet i overensstemmelse med foreningens love. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden berettede bl.a. at foreningens medlemstal nu er 30, hvilket er en fremgang på 8 

medlemmer. 

 

Der har været afholdt 10 møder/arrangementer, og formanden benyttede lejligheden til at give et kort 

tilbageblik over mødernes indhold. Han sluttede med en tak til de medlemmer, der har lagt hus til og 

opfordrede samtidig medlemmerne til at ”reklamere” for foreningen, hvor de nu færdes.  

 

Specielt den store aktivitet i fotogruppen blev fremhævet som et eksempel til efterfølgelse. 

 

Arbejdet i observationsgruppen søges intensiveret i den kommende sæson ved at indehavere af private 

observatorier åbner disse for medlemmerne på  aftalte datoer. 

  

De astronomiske foreningers fællesprojekt med i anledning af FN’s Internationale Astonomiår at få 

bevillinger til anskaffelse  af et antal mobile observatorier slog desværre fejl, da der ikke kunne opnås 

den fornødne økonomiske støtte til ideen. Ideen gik ud at  indkøbe  trailere og tilhørende Dobson-

kikkerter til brug for astronomi-forevisninger i foreningernes lokalområde. Til gengæld er pjecen 

Astronomisk Guide udgivet af Astronomisk Selskab blevet opdateret og foreligger nu optrykt i 100.000 

eksemplarer!      

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder i beretningsperioden. 

Foreningens hjemmeside har fortsat bestyrelsens store bevågenhed som det forum, hvor man altid kan 

være sikker på at finde de aktuelle oplysninger om foreningsmøder og andre arrangementer. Så 

medlemmerne blev opfordret til jævnligt at konsultere hjemmesiden www.aaf.dk. samt indsende bidrag 

til redaktøren. 

Formandens beretning blev godkendt. 
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3. Foreningens reviderede regnskab for regnskabsåret 2008/2009 
Kassereren omdelte kopi af det reviderede regnskab, der blev godkendt. 

 

 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelse foreslog uændret kontingent for  2010,  Kr. 200,-.  

Forslaget blev godkendt.   

Der var ingen forslag indkommet fra medlemmerne. 

 

 

5. Valg af kasserer 

Kurt Jelsbak blev genvalgt. 

 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Jens Jacobsen og Liva Clausen blev genvalgt. 

 

 

7. Valg af 3 suppleanter for bestyrelsen 

Valgt blev Gert Lindgaard (1. suppleant), Johannes Jensen (2. suppleant) og Ejnar Surrow (3. 

suppleant). 

 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Jørgen Micheelsen og Bodil Thomsen blev valgt. 

Valg af revisorsuppleant: Christian Jacobsen blev genvalgt. 

 

 

9. Eventuelt 

Intet fremkom. 

 

Referent Kurt Jelsbak 

Kolding den 17.09.2009 

 


