
Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag den 20. september 2018 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
Gert Monberg Mortensen blev valgt som dirigent.
Henrik Enstrøm er referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
Forrige generalforsamling var den 3. juli 2018. Referatet er godkendt.

3. Formandens beretning
Formanden rundsender beretningen til medlemmerne efterfølgende.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for regnskabsår 2017/2018
Kasserer Jakob Andersen fremlagde regnskabet. Revisorerne finder regnskabet retvisende, 

men knytter følgende bemærkninger til det:

Revisor Gitte Brügge kontrollerede kassebeholdningen. Generalforsamlingen godkendte 
regnskabet.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018/2019 samt fastsættelse af kontingent for perioden 
2019/2020

Kassereren gennemgik budgetforslaget.
Generalforsamlingen har besluttet at hæve en række udgiftsposter, således at vi budgetterer 

med et underskud på 4100 kr. Budgettet er herefter godkendt. Det godkendte budget 
rundsendes sammen med dette referat.

Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt på 250 kr. Det er vedtaget.

6. Indkomne forslag
1. Vedtægtsændringer
§10 stk. 3 udformes således: Udgifter, der afholdes under de enkelte budgetposter, skal ligge 

inden for postens godkendte budget. Flytninger indenfor det samlede budget skal være 
godkendt af et flertal i bestyrelsen og skal ligge inden for foreningens samlede 
godkendte budget.

Øvrige ændringsforslag er vedtaget uændret.



2. MobilePay for AAF (Kasserer, bestyrelsen)
Forslaget er vedtaget.

3. Slibemaskine (Henrik S., bestyrelsen)
Der er ikke fremsat noget egentligt forslag. Slibemaskinen bliver ikke brugt, men den står 

trygt og godt i Hobro. Generalforsamlingen opfordrer til, at den bliver brugt.

4. Dybvadbro Station – er det noget vi vil bruge vores kræfter til? (Bestyrelsen, Jakob & 
Michaela)

Det er generalforsamlingens opfattelse, at vi ikke kan bruge Dybvadbro Station til noget. Vi 
mangler dog plads til at opbevare vores ejendele. Bestyrelsen afvikler vores brug af 
Dybvadbro Station. 

7. Valg
Formand: Michaela Baunsgaard genopstiller.
Michaela er genvalgt uden modkandidater. Spørgsmålet om formand og kasserer under 

samme tag er drøftet. Ingen gav udtryk for, at de finder det betænkeligt.
1 bestyrelsesmedlem (på valg i lige år): Jørgen Poulsen genopstiller.
Jørgen er genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af:

– Michaela Baunsgaard (formand valgt for perioden 2018–2020)
– Jakob Andersen (kasserer valgt for perioden 2018–2019)
– Henrik Enstrøm (valgt for perioden 2017–2019)
– Per Angelo (valgt for perioden 2017–2019)
– Jørgen Poulsen (valgt for perioden 2018–2020).

1. og 2. suppleant til bestyrelsen: Karsten Madsen genopstiller. Arne Andersen er ikke 
længere medlem af foreningen.

Gert Monberg Mortensen er valgt som 1. suppleant. Karsten er valgt som 2. suppleant.
2 revisorer: Rikke Madsen genopstiller.
Rikke Madsen og Thomas Topsøe-Jensen er valgt.
1 revisorsuppleant: Kurt Jelsbak har ikke kunnet kontaktes mhp evt. genopstilling.
Jacob Sejersgaard-Jacobsen er valgt.

8. Eventuelt
Thomas Topsøe-Jensen:

– Det er absurd, at vores refraktor står i magasin på Koldinghus.
– DMI har paraboler, der skal udfases, de kan afhentes gratis.

Henrik Schneider:
– AAF er i besiddelse af kuplen fra det gamle Lillebjørn Observatorium. Den står og 
forfalder. Den vil blive smidt ud.
– Vi bør overveje at skille os af med refraktoren. Jannick kan måske få den vurderet via 
sin genbo.

Michaela: Vi har forsøgt at få et samarbejde i stand med Astronomisk Selskab om foredrag i 
Kolding. Det er ikke lykkedes endnu.

Referent: Henrik Enstrøm


