
Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag den 31. august 2017 kl. 19.00 på KUC,

Kolding Kommune Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

Amatør-Astronomisk Forening

12 medlemmer deltog, herunder en fuldtallig bestyrelse.

1. Valg af dirigent og referent
Karsten Madsen blev valgt som dirigent.
Henrik Enstrøm er referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Det blev påpeget, at 

generalforsamlingen skal afholdes i september. Vi har dog ikke modtaget nogen klager 
over, at den i år ligger i august.

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
Forrige generalforsamling er den 16. september 2016. Referatet er godkendt.

3. Formandens beretning
Beretningen er godkendt. Formanden rundsender beretningen til medlemmerne efterfølgende.
Karsten ønsker rettigheder som redaktør på vores Facebook-side. Det får han.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for regnskabsår 2016/2017
Kasserer Peter Drescher fremlagde regnskabet. Revisorerne finder regnskabet retvisende, men

påtaler,
– at regnskabet ikke er forelagt dem rettidigt,
– at udgiftsbilag ikke er attesteret af formanden/næstformanden jf. vedtægternes §10.

Kassebeholdningen er kontrolleret på stedet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017/2018 samt fastsættelse af kontingent for perioden 
2018/2019

Kassereren gennemgik budgetforslaget.
Karsten fremlagde sine bemærkninger, som er udsendt til medlemmerne med den endelige 

indkaldelse til generalforsamlingen. Mod forslaget om at budgettere med lavere udgifter
til foredrag indvendte Henrik Schneider, at gruppernes budget er bindende for 
grupperne og derfor ikke må være for lavt. Nuværende medlemstal er 26. Per foreslog, 
at forventede indtægter fra arrangementer budgetteres under “diverse”, således at det 
budgetterede resultat er 0. Det er vedtaget.

Budgetforslaget er godkendt med den nævnte ændring.
Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt på 250 kr. Det er vedtaget.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.



7. Valg
Kasserer: Peter Rex Drescher genopstiller.
Peter er genvalgt uden modkandidater.
2 bestyrelsesmedlemmer (på valg i ulige år): Henrik Enstrøm genopstiller.
Henrik Enstrøm og Per Angelo er valgt. Der var ikke andre kandidater.
1 bestyrelsesmedlem (på valg i lige år):
Jørgen Poulsen er valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af:

– Michaela Baunsgaard (formand valgt for perioden 2016–2018)
– Peter Rex Drescher (kasserer valgt for perioden 2017–2019)
– Henrik Enstrøm (valgt for perioden 2017–2019)
– Per Angelo (valgt for perioden 2017–2019)
– Jørgen Poulsen (valgt for perioden 2017–2018).

1. og 2. suppleant til bestyrelsen: Arne Andersen genopstiller.
Arne er valgt som 1. suppleant.
Karsten er valgt som 2. suppleant, men vil ikke kunne deltage i møderne i efteråret.
2 revisorer: Rikke Madsen og Gitte Brügge genopstiller.
Genvalgt uden modkandidater.
1 revisorsuppleant: Kurt Jelsbak er ikke til stede, men har d.d. bekræftet pr. mail til 

formanden, at han genopstiller.
Genvalgt uden modkandidater.

8. Eventuelt
Karsten overtager opgaven som kontaktperson for nymånetræffet på Kegnæs og indtræder i 

styregruppen for nymånetræf.
Karsten vil arbejde for at få et område på Als certificeret som ‘Dark Sky’ ligesom på 

Møn/Nyord.
Karsten vil holde foredrag om Solsystemet på et nymånetræf. Han driver Facebook-siden 

“Madsens astronomikursus” og vil gerne skrive tekster til nyhedsbrevet.
Karsten var til foredrag med Michael Linden-Vørnle i Sønderborg. Han vil gerne etablere 

kontakt til aftenskolerne i Sønderborg på foreningens vegne.
Jørgen vil arrangere en workshop “Navigation på himlen”.
Der var tak samt vin til afgående næstformand Henrik Schneider for lang og tro tjeneste.

Referent: Henrik Enstrøm


