Generalforsamling 2013
Kurt Stuckert bød velkommen til årets generalforsamling.
1. Valg af dirigent:
Keld Nielsen blev foreslået, modtog valget og konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder den 15. august, den 2. november i 2012, samt den 5. april 2013.
Endvidere har en arbejdsgruppe fra bestyrelsen opdateret hjemmesiden, således at den nu fremstår aktuelt
i et flot layout.
Bestyrelsen var inviteret og deltog i Hans Jørgen Timm's 40 års jubilæumsreception, den 5. april 2013.
Foreningen fik den 15. oktober 2012 kr. 100.000.- fra F. Sallings Familiefond, et beløb som foreningen
havde søgt om.
Sommerarrangementet den 20. og 21. juni 2012 foregik på Montra Hotel Sabro Kro, hvor vi mødtes kl.
10.00. kl. 11.00 blev vi hentet og kørt til Den gamle By - temaet for turen var at besøge steder som havde
fået økonomisk støtte fra Salling Fondene.
I Den gamle By var besøget primært den moderne by som havde fået kr. 15 mio.
Næste stop på turen var AROS kunstmuseum, hvor Salling Fondene have givet ca. 20 mio. til Olaffur
Eliassons kunstværk, hvor første etape var Your Rainbow panorama.
Sidste stop på turen var Aarhus Musikhus, som Fondene have doneret 10 mio. til renovering af salene.
Efter en god og oplevelsesrig dag blev vi kørt tilbage til Montra Hotel Sabro Kro, hvor vi nød en forfriskning
inden check in.
Herefter mødtes vi til en fest menu med efterfølgende hyggeligt samvær.
Næste morgen var der generalforsamling og kl. 10.00 var der farvel og tak for denne gang.
Formanden beretning blev godkendt.
Udenfor beretningen
Der har været problemer med adgang til hjemmesiden for visse medlemmer. Adgangsmåden udsendes til
alle medlemmer.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
Freddie Albæk gennemgik foreningens regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent
Årligt kontingent forblev uændret på kr. 200,00

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg - Kurt Stuckert, Keld Nielsen og Jens Jørgen Madsen.
Alle modtog genvalg.
7. Valg af suppleanter
Ingen på valg
8. Valg af revisor
Henning Nielsen blev genvalgt.
9. Eventuelt.
Bent Olesen anmodede om fastsættelse af næste års møde dato. Det bliver i uge 25.
Thorkild Aagaard forslog at foreningen igen i år søgte Salling Fondene om tilskud til foreningen.
Kurt Stuckert var ikke enig.
Der var forskellige forslag til afholdelse af sommermøde og generalforsamling. bl. andet blev nævnt
Barcelona, Mallorca og Malaga.
Villy Overgaard mente ikke der ville være tilslutning hvis arrangementet skulle løbe over flere dage.
Keld Nielsen roste arrangementet og forslog at det holdes samme sted.
Thorkild Aagaard anførte det vigtige i at der var tid til det sociale.
Laila Markdal fremhævede besøget på havnen
Kurt Stuckert beder om ordet og takker Freddie Albæk for det store arbejde han har lavet for få
arrangementet sat sammen. FA får en vingave.
Keld Nielsen afslutter og takker for god ro og orden.

