
Generalforsamling tirsdag den 12. juni 2018 kl. 17.00. 

Hotel Scandic City mødelokale Riis Skov nr. 2. 

Referent: Freddie Albæk. 

 

1. Valg af dirigent. 

Keld Nielsen blev foreslået og enstemmigt valgt. Kunne herefter konstatere at 

indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt. 

2. Formandens beretning. 

Formanden aflagde beretning for det forløbne år 2017. Er lagt ind på 

hjemmesiden under generalforsamlinger. Klik på nedenstående. 

http://ds25.dk/uploads/DS%20formandens%20beretning%202018.pdf 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Aflæggelse af regnskab for perioden 01.01 – 31.12 2017. 

Niels Jørgen Madsen gennemgik regnskabet for 2017. Indtægterne androg 

53.900 kr. inklusiv donation fra Salling Fondene. Udgifterne beløb sig til 

52.942 kr. hvilket resulterede i et overskud på 958 kr. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Rettidigt indkomne forslag. 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent for 2019. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Hvilket blev vedtaget. 

6. Fastlæggelse af deltagergebyr 2019. 

Bestyrelsen foreslog uændret gebyr, dog med mulighed for forhøjelse, 

afhængig af 10 års jubilæums aktiviteternes omfang. Hvilket blev vedtaget. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Lars Schiødt og Freddie Albæk, som var på valg, blev genvalgt. 

8. Valg af suppleant. 

Karsten Dalsgård var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i 

stedet Hans P. Madsen, som herefter blev valgt. 

9. Valg af revisor. 

Henning Nielsen var på valg og blev genvalgt. 

10. Eventuelt. 

Bestyrelsen havde udsendt forslag til aktiviteter i 2019 – orglet i Aarhus 

Domkirke (18 mio. kr.), det nye høj teknologiske udstyr i Aarhus Teater                      

http://ds25.dk/uploads/DS%20formandens%20beretning%202018.pdf


(50 mio. kr.), de nye væksthuse, det moderniserede Naturhistoriske Museum. 

Imidlertid har der efterfølgende vist sig en mulighed for besøg i Årslev og et 

indlæg af CEO i Salling Group. Det blev foreslået at arbejde videre med dette. 

 

I forbindelse med navneskiftet i virksomheden DS til SG, er der rettet til i 

teksterne på hjemmesiden, bortset fra øverste linje på hjemmesidens layout. 

Det kræver en programmør. Bliver ændret i nærmeste fremtid. 

Foreningens navn DS 25+ bibeholdes. 


