
Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag den 23. september 2021 kl. 19.00 på KUC,

Kolding Kommune Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

Amatør-Astronomisk Forening

8 medlemmer deltog, herunder en fuldtallig bestyrelse med suppleanter. Karsten på en noget ustabil 
Skype-forbindelse.

1. Valg af dirigent og referent
Henrik Schneider blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er 
lovligt indkaldt.

Henrik Enstrøm er referent.

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
Forrige generalforsamling var den 27. august 2020. Referatet er godkendt.

3. Formandens beretning
Formanden rundsender beretningen til medlemmerne efterfølgende.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for regnskabsår 2020/2021
Kasserer Jakob Andersen fremlagde regnskabet. Revisorerne finder regnskabet retvisende, men 
bemærker, at foreningens anlægsaktiver bør værdisættes, føres ind i regnskabet og 
straksafskrives. Bestyrelsen arbejder på at få Jens Olsens kikkert vurderet.

Revisor Thomas Topsøe-Jensen kontrollerede kassebeholdningen og fandt den i 
overensstemmelse med det oplyste.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021/2022 samt fastsættelse af kontingent for perioden 
2022/2023

Kassereren gennemgik budgetforslaget. Der er budgetteret med et betydeligt underskud i lighed 
med tidligere år.
Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget.

Bestyrelsen foreslog kontingentet for 2022/2023 sat til 200 kr. Det er vedtaget.

6. Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag. Punktet bortfalder.



7. Valg
Kasserer: Jakob Andersen genopstiller.

Jakob er genvalgt.
2 bestyrelsesmedlemmer: Karsten Madsen og Henrik Enstrøm genopstiller.

Karsten og Henrik er genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af:

– Michaela Baunsgaard (formand valgt for perioden 2020–2022)
– Jakob Andersen (kasserer valgt for perioden 2021–2023)
– Henrik Enstrøm (valgt for perioden 2021–2023)
– Karsten Madsen (valgt for perioden 2021–2023)
– Jørgen Poulsen (valgt for perioden 2020–2022).

1. og 2. suppleant til bestyrelsen: Henrik Schneider og Thomas Topsøe-Jensen genopstiller.
Henrik er genvalgt som 1. suppleant. Thomas er 2. suppleant.

2 revisorer: Lone Asmussen genopstiller. Thomas Topsøe-Jensen genopstiller.
Lone og Thomas er genvalgt.

1 revisorsuppleant: Leif Bundesen genopstiller.
Leif er genvalgt.

8. Eventuelt
Karsten Madsen ønsker at rejse en diskussion om foreningens hjemsted (pt. Kolding Kommune), 
da vi mangler et sted, hvor vi kan have et mødested og foreningens ting, samt på grund af Dark 
Sky Park Mandø-projektet.
Generalforsamlingen er enig i, at Kolding Kommune virker ret uinteresserede i AAF. Mod 
forslaget blev indvendt, at Kolding ligger centralt. Karsten nævnte Esbjerg Kommune som 
alternativ. For de fleste medlemmer vil det være en ulempe at flytte vores aktiviteter til Esbjerg.

Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet og fremlægger sin anbefaling senest til næste 
ordinære generalforsamling.

Referent: Henrik Enstrøm


