Formandens beretning
Tiden for den årlige generalforsamling i MA-X nærmer sig.
Vi afholdt generalforsamlingen den 3. maj 2018 på AirPub.
På generalforsamlingen deltog 30 medlemmer, hvor alle blev og spiste engelsk bøf. Der var lidt
forviklinger, da nogle havde glemt at tilmelde sig spisning, men det blev klaret flot af AirPub. Inden
spisningen holdt tidligere Star Air flyvechef Niels Bundsgaard et spændende foredrag om sit liv indenfor
luftfarten.
I 2018 sørgede Niels Essemann desuden for, at det blev arrangeret således, at medlemmer af MA-X kunne
deltage som VIP-deltagere i Store Flyvedag på Flyvestation Værløse den 25. august 2018 med ledsager.
Dette arrangement havde 12 personer tilmeldt sig.
I 2017 måtte vi desværre aflyse, den fest der var arrangeret til den 22. september 2017, da for få var
tilmeldt. Nu prøver vi igen i 2019, nemlig den 20. september, hvor vi skal fejre Maersk Air’s 50 års
jubilæum på Hotel Clarion (tidl. Hilton). Det kræver igen, at mindst 100 personer tilmelder sig. Niels
Essemann vil komme med oplysninger herom.
Lige nu har 67 medlemmer betalt kontingent for 2018. De medlemmer, som har betalt for 2016, 2017 og
2018, og ligeledes betaler for 2019, vil blive belønnet til festen i september, da noget af kontingentet vil
blive modregnet i prisen.
Husk altid, når I har betalt kontingent, at sørge for at tilmelde jer med navn og adresse/mailadresse på
vores hjemmeside.
Som altid er det svært at samle bestyrelsen, da de fleste er travlt engagerede, men nogle få møder har vi
holdt bl.a. et skønt sommermøde i Bodils sommerhus og så vores årlige julefrokost.
Som tidligere udtalt er vi villige til at fortsætte foreningen fremover, så længe der stadig er interesse og
grundlag herfor. I så fald vil vi selvfølgelig fremover afholde den årlige generalforsamling, og måske
prøve at lave et arrangement i løbet af året, hvor vi kan mødes. Det vil blive meddelt medlemmerne,
hvorefter vi kan se om interessen foreligger.
Vi prøver at holde vores hjemmeside ved lige bedst muligt, samt udsende meddelelser til jer alle. Der har
dog ikke været de store begivenheder at fortælle om i det forgangne år.
En stor tak til hele bestyrelsen for deres indsats i det forgangne år.
Vi håber at rigtig mange af jer vil komme til generalforsamlingen, og således vise jeres interesse for
foreningens beståen.
Venlige hilsener og på gensyn
Lis Nielsen
Formand

