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Referat fra Generalforsamling 2017
04. maj 2017

Punkt
1.

Beskrivelse
VALG AF DIRIGENT
Vagn Korsgaard blev valgt og erklærede Generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2.

”FORMANDENS BERETNING”
Lis Nielsen (LN) gennemgik kort ”Formandens Beretning”, som er blevet udsendt på mail til alle, og som endvidere ligger på hjemmesiden. LN takkede
bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats i årets løb.
Formanden skal her også have en stor tak fra resten af Bestyrelsen for det store
arbejde hun yder med at holde os allesammen til ilden og sørge for det hele
fungerer.

3. a.

VALG AF BESTYRELSE
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
Formand:
Kasserer:
Medlem:
Suppleant:

3. b.

Lis Nielsen
Birgit Laustsen
Erik Kyster
Pernille Thorsen

VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT
Bo Svenstrup modtog ikke genvalg. I stedet blev Kristian L. Hougaard valgt
som ny revisor.
Revisor:
Revisorsuppleant:

Kristian L. Hougaard.
Anni Kjærsvold
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Punkt
4.

Beskrivelse
REGNSKAB OG KONTINGENT
Birgit Laustsen gennemgik regnskabet, som blev vedtaget uden bemærkninger.
Kontingentet for 2017 blev uændret fastsat til DKK 200,00. Beløbet forfalder
til betaling den 1. juni 2017.
Da vi efterhånden er reduceret til 100 medlemmer, kan vi ikke trække hele beløbet fra festprisen, idet det koster noget at have foreningen kørende, og jo færre medlemmer jo større andel af omkostningerne skal det enkelte medlemskontingent dække, men uden en forening kan det ikke lade sig gøre at stable et arrangement på benene, så vi håber, så mange som muligt vil støtte op omkring
foreningen og forblive medlemmer, henholdsvis melde sig ind.
På spørgsmål fra Ann Hornshøj om kontingentet for 2016 og 2017 blevet opsparet til 2019, hvis man ikke deltager i festen i år, var svaret, at dette ville
være et alt for stort administrativt arbejde, så beløbene er at betragte som et
kontingent. Noget af kontingentet for 2018 og 2019 vil imidlertid komme til at
indgå i medlemmernes betaling for festen i 2019, med et evt. større tilskud til
trofaste medlemmer alt efter kassebeholdningens størrelse i 2019, idet det ikke
er meningen, at foreningen skal generere en større kasseholdning, end der er
behov for til drift af foreningen.

5.

REUNION 2017
Niels Essemann (NE)
Grundet den store succes med festen i 2015, havde Festudvalget besluttet at
prøve at afholde en fest igen i år. Dette kræver imidlertid, at mindst 100 tilmelder sig og betaler inden den 20. juni, idet dette minimumsantal er påkrævet, for
at vi overhovedet vil kunne holde festen.
Festudvalget har fået et rigtigt godt arrangement stablet på benene på det tidligere Hilton Airport, nu Clarion Copenhagen Airport. Men selv om hotellet i
mellemtiden har skiftet navn, vil det dog stadig være den samme standard, som
vi er vant til.
Se de nærmere detaljer om festen på www.ma-x.dk .
Vi håber så mange som muligt vil støtte op omkring dette arrangement og tilmelde sig inden den 20. juni, således at festen kan blive en realitet.
Det vil selvfølgelig også være muligt at tilmelde sig efter den 20. juni, såfremt
vi er nået de magiske 100 deltagere inden. Vi forsøger såvidt muligt løbende at
informere om antal tilmeldte på hjemmesiden, på Facebook eller via mail til
medlemmerne. Det vil imidlertid ikke være muligt at opdatere hjemmesiden fra
den 6. - 21. juni.

6.

INDKOMNE FORSLAG
Der var ingen forslag indsendt.
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Punkt
8.

Beskrivelse
EVENTUELT
Ole Thomsen foreslog at man søgte om tilskud fra A.P. Møller og evt. andre.
Dette bliver imidlertid først aktuelt i 2019, når Maersk Air ville have nået 50års jubilæet.

Formanden (LN) afsluttede Generalforsamlingen og takkede for fremmødet og god ro og
orden.
Herefter havde Jan Schapiro fra Profil Rejser et indlæg om sin tid i rejsebranchen.
Til sidst blev der serveret wienerschnitzel til samtlige 36 deltagere i Generalforsamlingen.

13. maj 2017
Dato

ok
Vagn Korsgaard
Dirigent

13. maj 2017
Dato

Lis Nielsen
Formand

