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Referat fra generalforsamlingen i ØAA
9. november 2006

Formand Torben Taustrup bød velkommen til de 15 mødte medlemmer, og
startede generalforsamlingen med forslag til ordstyrer.
§11.1 Valg af dirigent og referent.
Jesper Larsen blev valgt, og han konstaterede, at mødet var lovligt
indvarslet. Kristian Jakobsen blev valgt som referent.
§11.2 Formandens beretning.
Formandsberetningen blev fremlagt som beskrevet i Stjerneskuddet,
november 2006.
Der var en rettelse til datoen for solformørkelsen (29. marts).
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.
§11.3 Kassereren forelægger revideret årsregnskab til godkendelse, og
fremlægger forslag til budget.
Det blev belyst, at de 7 kontingentfrie medlemmer er bestyrelsen samt
Mette Christensen (kasserer), Ole J. Knudsen (æresmedlem), Jesper Larsen
(trykker af ØAA klubfolder) og Kristian Jakobsen (trykker af Siden Sidst).
Årsregnskabet blev godkendt.
Budget 2007:
Indtægter:
Kontingenter
10.000,- kr
Udgifter:
Stjerneskuddet
4.500,- kr.
Møder
2.500,- kr.
Medlemsaktiviteter
3.000,- kr.
I alt
10.000,- kr.
Budgettet blev godkendt.
Under punktet blev ønsker om antal medlemmer diskuteret. Der var forslag
til, at vores nye klubfolder skulle distribueres til interessante forsamlinger.
Der lød også en advarsel mod for mange medlemmer pga. klikedannelser
og manglende samvær.
§11.4 Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ændringer af vedtægterne som beskrevet i Stjerneskuddet.
§1
Godkendt.
§5
Uenighed om ændringsforslaget:
- giver en forringet service, mente enkelte medlemmer
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med ”blødgøring” af teksten vil bestyrelsen gerne
stramme lidt op på kontingentbetalingen, samt sørge for,
at arbejdet med medlemskontingent og medlemskab ikke
bliver mere vanskelig end højest nødvendigt.
Forslaget blev godkendt med 12 stemmer for, 2 imod og 1
undladelse.
§7
Godkendt.
§8
Godkendt.
§11 Mogens Blichfeldt mente, at man ifølge gammel skik skulle
godkende formandens
beretning.
Bestyrelsen mente, at man ifølge nyere skikke kan komme
med tilføjelser til beretningen, og at disse sammen med
beretningen kan tages til efterretning af medlemmerne.
Godkendt.
§12 Godkendt.
§11.5 Fastsættelse af kontingentets størrelse for næste år.
Uændret.
§11.6 Valg
Formand
- Torben Taustrup
Næstformand
- Bjarne Winkler
Bestyrelsesmedlem
- Steffen Buus
Kasserer
- Mette Christensen
1. suppleant (bestyrelsen)
- Lars Buske Nielsen
2. suppleant
- Kristian Jakobsen
Revisor
- Gunner Gerning
Revisorsuppleant
- Helle Stevnhoved.
§11.7 Eventuelt
1) Mogens Blichfeldt blev valgt som ny materielforvalter.
2) Klubbibliotekets fremtid kom til diskussion med mange meninger og
forslag. Det endte med at Mette blev valgt til endnu et år som bestyrer af
biblioteket, og at Steffen til næste møde skulle komme med forslag til nye
gode bøger, der kunne være til gavn for klubbens medlemmer samt kunne
fange deres interesse.
Til slut.
Mogens Blichfeldt takkede bestyrelsen for veludført arbejde.
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Observationstur...
til det nordlige Djursland
Fredag 17.11.2006 var Jørgen Frandsen så venlig at åbne sit sommerhus i
Glesborg på Djursland for ØAA. Jeg var en af de fire der modtog invitationen – selvom jeg var meget i tvivl, om vi kunne se himlen med den
vejrudsigt, jeg havde set.
Jørgen modtog os for det første med et veldækket bord med 3 retter mad,
men også med en stjernehimmel der imponerede alle. Jeg fristes til at citere
Elisabeth og spørge :
”Hvordan gør du ?”
Vi så dobbeltstjerner, galakser og jeg ska’ gi’ dig ska’ jeg og nogle af os så
endda stjerneskud !
Jeg vil gerne sende en tak til Jørgen for initiativet og også en tak til
Otto fordi han forlangte at komme ud i haven kl 05.55 – bare på det øjeblik
da jeg lukkede ham ud, så jeg nemlig to stjerneskud mere.
Tak, af hjertet tak.
Mette
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Billede

Billede
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Mit observatiorium
v/ Kristian Jacobsen
Nu skal det være (og det har det faktisk skullet længe).
Jeg har planlagt et observatorium ved siden af mit velisolerede skur, så jeg
kan sidde i skuret og styre teleskopet og fotografere eller stå i observatoriet
og observere direkte via teleskopets okular.
Observatoriet skal stå frit, så der ikke bliver varmeproblemer i forbindelse
med skuret, men samtidigt skal det være let at gå fra instrumenterne i
skuret til teleskopet i observatoriet.
Først er der et par ting, der
skal på plads.
Her skal der være en dør (1),
så jeg kan komme ud i
observatoriet.
Bundrammen til observatoriet er samlet, og døren er
”næsten” på plads. Hvor
svært kan det være. (2)
Så er døren sat i, og
teleskopfoden monteret,
men…. der mangler vist en
betonsøjle – og lidt mere. (3)
Fortsættelse følger.

Billede
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JULE-MØDET
Torsdag den 7. december kl. 19.30
Så blev det alligevel jul, eller der er i hvert fald ikke
så længe til. Det betyder det igen er tid til ØAAs
årlige julemøde med quiz og julegodter. I år kører vi
Torbens koncept-quiz, hvor du selv skal have et
enkelt eller to astronomi spørgsmål med. Vi ses den
7. december.

Kommende møder
Mødeemnerne for medlemsmøderne i vinteren/foråret 2007 er endnu ikke fastlagt, men datoerne
for møderne er som følger:
11. januar
8. februar
15. marts
19. april
10. maj
14. Juni
Alle møder er som sædvanligt på torsdage kl. 19.30.

Deadline for materiale til bladet er mandag den 21. december

