Formandens beretning
Tiden for den årlige generalforsamling i MA-X nærmer sig.
I 2016 havde vi kun en aktivitet, generalforsamlingen, som blev afholdt den 4. maj 2016 på AirPub.
På generalforsamlingen deltog 50 medlemmer, hvor de fleste blev og spiste stegt flæsk m. persillesovs
eller forloren hare. Efter mødet viste bestyrelsen den film, som blev optaget til Maersk Air’s familiefest i
1995. Desværre var det uden lyd.
10 års jubilæumsfesten i 2015 blev et tilløbsstykke på Hilton. 230 glade deltagere mødte op, og gjorde
det virkelig til alletiders fest.
Vi udelukkede ikke, at der eventuelt kan blive afholdt fester igen.
Dette betød, at generalforsamlingen var dårligt afsluttet, før Niels Essemann meldte ud, at nu havde han
sørget for lokaler på Hilton den 22. september 2017 samt den 20. september 2019, hvor Maersk Air ville
kunne holde jubilæum.
Disse arrangementer kræver, at mindst 100 personer tilmelder sig, ellers vil de blive aflyst.
Ca. 100 medlemmer har betalt kontingent for 2016. Det vil komme dem til gode, dersom de også
indbetaler kontingent for 2017, da noget af kontingentet vil blive modregnet i prisen til festen i september.
Har man betalt kontingent for 2016, så husk at tilmelde jer med navn og adresse/mailadresse på vores
hjemmeside.
Som tidligere nævnt kører vi i bestyrelsen videre med foreningen, så længe der stadig er interesse og
grundlag herfor, og vi vil selvfølgelig fremover afholde den årlige generalforsamling.
Vi prøver at holde vores hjemmeside vedlige bedst muligt, samt udsende meddelelser til jer alle. Der har
dog ikke været de store begivenheder at fortælle om i det forgangne år.
Bestyrelsen har sidste år ikke nået at holde andre møder end vores julefrokost, det er enormt svært at
finde dage, hvor hele bestyrelsen kan komme. Vi prøver efter bedste evne, at få det til at køre, og tak til
alle for det.
Vi håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen, således at vi ved, at foreningen stadig har jeres
interesse.
Venlige hilsener og på gensyn
Lis Nielsen
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