Freddie Albæk bød velkommen til Generalforsamlingen 2015.

Dagsorden
1. Valg aF dirigent
Keld Nielsen blev foreslået og modtog valget og kunne erklære at indkaldelsen var udsendt rettidigt.
2. Formandens beretning
Arrangementet i 2014 havde samme tema som i 2012 og 2013, at besøge institutioner, der havde fået
økonomisk støtte fra Salling Fondene.
Vi besøgte Planetariet på Steno Museet, Aarhus Teater med en rundvisning, Teateret Hermans i Tivoli
Friheden, Middag på den gamle restaurant Terrassen.
Status for interessen for arrangementerne siden foreningens start i 2009 er følgende: 2009 til København
18 deltagere - 2009 Dansk Supermarked i Årslev - 20 deltagere - 2010 Ebeltoft 19 deltagere - 2011 Aalborg
9 deltagere - 2011 Expedit Hadsten (butiksinventar) 7 deltagere, blev aflyst p.g.a for ringe interesse - 2012
Den Gamle By, Aros og Musikhuset 12 deltagere - 2013 Modelbane Europa og Byggeriet på Havnen m.m. 18
deltagere - 2014 Steno museet, Aarhus Teater og Hermans 18 deltagere og i år 2015 med rekord 21
deltagere.
Indholdet i arrangementerne er inspireret af, hvad der har vakt størst interesse. Det vender vi tilbage til,
når vi skal behandle foreningens fremtid.
Medlemssituationen.
Vi må erkende at vi har nået en alder, hvor alt kan ske. Foreningen har i år fået Erik Sørensen som nyt
medlem. Så vidt vi ved er der lidt tid til de næste potentielle medlemmer er klar. Dette undersøges via HR
afdelingen.
Bestyrelsen har ved anvendelse af undtagelsesreglen i §4 for medlemskab, som giver bestyrelsen mulighed
for at dispensere fra hovedreglen. Så vi er stadig 30 medlemmer, som ved starten i 2009.
3. Aflæggelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger og kommentarer.
4. DS 25 Fremtid
Der blev drøftet forskellige forslag om hvordan foreningen skulle søge om tilskud. Og der blev besluttet at
ansøge Salling Fondene om midler. Emnet bliver behandlet på første bestyrelsesmøde i oktober 2015.
5. Rettidigt indkomne forslag
Ingen
6. Fastlæggelse af kontingent
kr. 200,00 og deltager gebyr alt efter behov.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Jens Jørgen Madsen, Keld Nielsen og Kurt Stuckert. De to førstnævnte ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller som nye medlemmer Niels Jørgen Madsen og Hans Nielsen.
Niels Jørgen Madsen og Hans Nielsen blev valgt.
8. Eventuelt
O. Finmann foreslog at arrangementet blev afviklet i maj måned. Dette vil kræve en vedtægtsændring.
Næste medlemmer må være H.P. Madsen og Allan Mariager. Det undersøges via HR afdelingen.
F. Albæk takkede Keld Nielsen og J.J. Madsen for aktiv deltagelse i bestyrelsen.
Der var ikke flere der ønskede ordet, hvorefter Keld Nielsen takkede for god ro og orden og erkærede
Generalforsamlingen for afsluttet.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således
Formand Freddie Albæk
Næstformand og sekretær Frantz Thomsen
Kasserer Niels Jørgen Madsen
Bestyrelsesmedlem Kurt Stuckert
Bestyrelsesmedlem Hans Nielsen
Bestyrelsesmedlem Bent Olesen

