
DS 25+ generalforsamling 2014. 

 

Kurt Stuckert bød velkommen til generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Keld Nielsen blev foreslået, modtog valget og konstaterede at indkaldelsen var foretaget rettidig. 

2. Formandens beretning 

Der blev afholdt 2 bestyrelsesmøder henholdsvis den 23. september og den 25. november 2013. På det 

sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at hæve deltagernes egenbetaling til kr. 500,00 for at deltage i 

det årlige sommer arrangement. 

Den 14. juli fejrede Karin Salling 70 års fødselsdag og i den anledning sendte foreningen en meget flot 

blomster gave til hende. 

Vi har ligeledes sendt vingaver til to 25 års jubilarer, Henrik Kirketerp og Jette Hvidbak. 

Sidste sommer-arrangement med udgangspunkt fra Montra Hotel Sabro Kro. Herfra gik turen til 

Modelbanen Europa i Hadsten. Frokosten blev indtaget på Pind Mølle. 

Herefter gik turen til De bynære Havnearealer og på vejen så vi det store byggeri i Skejby hvor det nye 

Regionshospital er under opførelse. 

Sidste stop på en spændende rundtur var De bynære Havnearealer, hvor en fra Aarhus Kommune gav en 

god orientering om projekterne med en efterfølgende rundtur. 

Her har Salling Fondene doneret 74 mio. til et havnebad, udsigtstårn, skulptur og en svævende legeplads, 

der forbinder en 4000 m2 svævende terrasse med Multimediehuset. Vi sluttede dagen og aftenen på 

Sabro Kro, hvor vi havde hyggeligt samvær med god mad og vin. 

Formandens beretning blev godkendt 

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab 

Fredie Albæk fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

Punkt 4. Rettidige indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen 

Punkt 5. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingent fortsætter uændret på kr. 200,00 for 2015 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Freddie Albæk, Frantz Thomsen og Bent Olesen, som alle blev genvalgt. 

Punkt 7.  Valg af revisor 

Henning Nielsen blev genvalgt 



Punkt 8. Eventuelt 

Der blev fremført forskellige forslag om blandt andet en tur til Berlin (Lars Schiødt med støtte fra 

J.J.Madsen). 

Villy Overgaard mente at det var for meget med en 3 dages tur. 

F. Kofoed - B & O, Orla Finmann - Silkeborg/Himmelbjerget - Hans Nielsen/Henning Nielsen  heldags evt 

halv dags besøg. 

Keld Nielsen foreslog lidt mere kultur f. eks Aalborg 

Tak for de gode forslag. Bestyrelsen træffer beslutningen. 

Keld Nielsen takker for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen 

 


