Referat 14. november 2016, Arne Erbs

Referat fra ordinær generalforsamling for ØAA den 10. november 2016
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent:
Kristian blev valgt til dirigent og Arne blev valgt til referent.
2. Formandens beretning: (blev vedtaget)
Hans S Nielsen, som er afgående formand kom med følgende beretning:
Hans er flyttet til Viborg nu, men flytter måske igen. Det har været en lang periode, hvor jeg kom til
Århus og var med til at lukke sporvognene ned. Jeg startede med en gl. brugt Newton kikkert i
60erne og var medlem af Astronomisk institut fra 1967, bankede på observatoriet her og hvor der
startede klubaktivitet i pedelboligen.
ØAA blev stiftet i 1980 (ca.) Den fungerede i begyndelsen som en foredragsforening med
foredragsholdere ude fra.
I 1990erne arbejdede Hans på Grønland, og dyrkede også astronomi deroppe. Med internettet i
00erne raslede medlemstallet ned, ligeledes i Astronomisk Selskab. Så ØAA var tæt på at lukke ned,
men med den nye struktur med et stort bord, strømmer medlemmerne ind.
Hans startede sin interesse for astronomi som 13- åring, hvor det fineste astronomiske billede,
stadigvæk står som billedet af Saturn gennem en efter vores standard i dag beskeden kikkert.
De sidste 6-7 år er brugt på, sammen med en gruppe, at undersøge variable stjerner.
Kikkerten fra observatoriet er for tiden pakket ned og står i et skur, men måske flytter Hans igen.
Hans slutter med, at fortælle der er sket utroligt meget i dette rum, så hvis væggene kunne tale!
3. Revideret regnskab og forslag til budget, fremlagt af kassereren.
Godkendt uden bemærkninger (begge).
4. Behandling af indkomne forslag
Det er ikke kommet forslag til bestyrelsen.
5. Fastsættelse af kontingent
Uændret i 2017 (kr. 250,00/år).
6. Valg
a. Formand, bestyrelse og kasserer:
Jørgen Enkelund er valgt som formand.
Bestyrelsen består derudover af:
Anders Chr. Fasterholdt (materielforvalter).
Jesper Lorentsen (webmaster)
Arne Erbs.
Kassererer:
Kristian Jakobsen
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b. Bestyrelsessuppleanter:
Bente B. Kristensen
Michael Bomholdt
c. Revisor:
Bente B. Kristensen
d. Revisorsuppleant:
Michael Bomholdt
7 Eventuelt.
Der blev takket for god ro og orden.

