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Referat Generalforsamling 2015 
 
Dato: 25-11-15 
Sted:  Siemens Klubrum i kælder 

 
Pkt.  

1 Valg af dirigent 
Jes Jessen blev valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2 Formandens beretning 
Formandens beretning, som var udsendt til alle inden mødet, blev gennemgået.. 
 

3 Godkendelse af formanden beretning 
Beretningen blev godkendt med alle stemmer. 
 

4 Forelæggelse af revideret regnskab 
Alle havde fået tilsendt regnskabet for 14-15. Regnskabet viste ingen restancer. Ellers var der fin balance 
mellem indtægt og udgifter. Årets resultat balancerer med at det vi har brugt svarer til kontingentet. 
Antal medlemmer er pt. 10 
 

5 Godkendelse af regnskab 
Regnskabet som var udsendt til alle, blev godkendt med alle stemmer 
 

6 Valg af bestyrelse. 
På de ulige år skal der vælges: 
Kasserer 
Bestyrelsessuppleant 
Revisorsuppleant 
 
Niels Fisker blev valgt som kasserer 
Laila Schläger valgtes som bestyrelsessuppleant. 
 

7 Valg af Revisor/revisorsuppleant pkt.7 
Jes Jessen valgtes til Revisorsuppleant 
 

8 Arbejdsplan for det nye år. 
Arbejdsplan for det nye år blev diskuteret og der kom en del nye emner op. Programmet frem til næste 
sommer sendes ud til alle medlemmer. 
Således blev der diskuteret flittigt om vore møder og ture. 
 
Fototur december 
Vor juletur bliver ons. d. 12.12  Mødested København Hovedbanegår kl. 10.00 
Vi tager på Juletur til Malmø. 
Indkaldelse udsendes pr. mail 
 
Emner til fotomøder i kælder 
Emner som ønskes taget op på klubaftenerne blev: 

1. At bruge vor printer 
2. Smagsdommerrunde. Hvert medlem tager 5 billeder med 

Så kan vi diskutere disse 
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Forslag til ture i blev diskuteret.  
Der kom en masse gode forslag som eks. herunder: 

1. Frilandsmuseet igen 
2. Nordhavnen. Arkitektur 
3. Frilandsmuseet i Brede.  
4. Sporvejsmuseum i Skjoldenæsholm 
5. Crossbane ved Sluseholmen 

 
Sommertur i maj-juni. 
Vil prøve at lave en tur eller 2 i løbet af foråret/sommer 
Følgende emner kom op: 

1. Bornholm.  
2. Ribe. En tur til den smukke gamle by 

Til rejsen yder klubben igen tilskud til medlemmerne 
 

 
9 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 
 

10 Fastsættelse af kontingent Pkt.10 
Kontingent uændret 50 kr./md. 
 

11 Godkendelse om arbejdsplan, kontingent og budget 
Steen Aage udarbejder arbejdsplan for det kommende halvår og lægger den på hjemmesiden 
 

12 1. Evt.  
Vor skærm kalibrator er desværre ”stjålet” fra rummet. Der er ikke så mange der har adgang til 
rummet. Kassen med CD er der stadig. 

2. Formanden tog klubbens fremtid op, da der er meget få fremmødte til vire ture/møder. Vi har 
aflyst et par gange da der kun har været 2 deltagere. Skal vi opløse klubben kræver det en 
ekstraordinær generalforsamling. Dette kan bestemmes senere. 

 

For referat 
Steen Aage Nielsen 
d. 01-12-14 
 


