Referat ordinær generalforsamling Østjyske AmatørAstronomer 2/112017
Dagsordenen er jvf § 10
1) Dirigent: Kristian Jakobsen, stemmetællere vælges, hvis der bliver behov for det, referent Benthe
Kristensen
Kristian konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt
2) ved Jørgen Enkelund:
Der har været holdt 10 ordinære møder og et sommermøde hos Hans.
Mødet hos Hans var velbesøgt og meget, meget hyggeligt.
På de ordinære møder har der været i alt 8 foredrag. Tak til alle foredragsholdere
Desuden har Anders hver gang fortalt om nattehimlen netop nu – tak til Anders for en stor indsats.
Bestyrelsen lægger op til diskussion om mødernes indhold efter generalforsamlingen, idet der skal holdes
fast i foreningens formålsparagraf vedr erfaringsudveksling. Dette indebærer bl.a. kun foredrag højst til
hvert andet møde.
Ingen medlemmer har uddybende spørgsmål og beretningen vedtages
3) Regnskab ved Kristian Jakobsen
Eneste indtægt er kontingent incl bestyrelsens, som dog figurerer som en udgift andetsteds pga
vedtagelsen om at bestyrelsen er kontingentfri.
Regnskabet er revideret og ingen har yderligere kommentarer.
Budget fremlægges – forudsætter fastholdt kontingent, som dog først skal besluttes under 5)
Bestyrelsen foreslår at anvende 6000 kr på investering i yderligere fælles udstyr – mere om dette senere.
Budgettet vedtages
4) Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen har 2 forslag:
a) Indkøb af spektroskopiudstyr
b) Opdatering af foreningens logo
Vedr a) Der er 2 muligheder:

-

Et komplet system, som er let at gå til og ikke kræver ekstra ting
Et system som kobles på et eksisterende kamera, men som kræver at man selv har kamera,
billedbehandling og program

Det vedtages at bestyrelsen går videre med ideen.
Vedr b) Der har tidligere været forslag om at sætte mere farve på – og bestyrelsen har leget lidt med kun at
bruge gult.
Mikkel arbejder lidt med grafik og tilbyder at komme med forslag, der forholder sig til farver.
Det fremføres at Amatørastronomer faktisk er i et ord.
Der ønskes et nyt mere forståeligt billede af fx en kikkert, idet nuværende billede af observatoriet af andre
ses som siloer
5) Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet jvf budgetforslaget. Unge under 15 kan fortsat deltage
gratis ifølge med en voksen.
Forslaget godkendes.
6)
a) Jørgen Enkelund modtager genvalg og vælges uden modkandidater
b) Anders ønsker at udtræde af bestyrelsen
De øvrige (Kristian Jakobsen, Arne Erbs og Jesper Lorenzen) modtager genvalg og vælges
Desuden vælges Henrik Johnsen
Som bestyrelsessuppleanter genvælges Michael Bomholt og Benthe Kristensen
c) Som revisor genvælges Benthe Kristensen
d) Som revisorsuppleant genvælges Michael Bomholt
e) Som webmaster genvælges Jesper Lorentzen
f) Som materielforvalter genvælges Anders Fasterholt
Det ønskes at materiellet fremvises på et møde og at det desuden præsenteres på en lukket del af
hjemmesiden
7) Evt: Der fremføres ønske om at medlemslisten revideres, så der ikke sendes mails til tidligere
medlemmer. Kristian siger at det ikke sker.

Mødet afsluttes i god ro og orden

