Mødereferat fra HAF-møde 7 NOV
Referent: Peter Schrøder
Mødedeltagere: Der deltog 9 medlemmer – 3 afbud
Dagsorden:
Velkomst/orientering
Generalforsamling
Mit (nye) observatorie V/ Martin
Forum og eventuelt
Generalforsamling
Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen – der var det specielle ved denne
generalforsamling at vi grundet CORONA havde ligget meget ”underdrejet” i mere end et år og at
generalforsamlingen denne gang dækkede perioden 2019 – 2021
Formanden udpegede Erik Schreiber til at lede generalforsamlingen og Erik startede med at
konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, for derefter at give ordet til formanden, for
fremlæggelse af formandens beretning.
Formanden gennemgik de aktiviteter der havde været i de 2 år der var gået og roste meget, de trods
alt, mange indlæg der havde været i perioden
Det er godt at opleve den store lyst og vilje der er til at fremlægge mange forskellige indlæg
tak for det.
Jan takkede også bestyrelsen for de forgangne 2 år
Formandens beretning blev godkendt.
Valg af bestyrelse
Erik gennemførte valg til bestyrelsen.
Jan blev genvalt som formand
Erik W ønskede ikke genvalg som kasserer
Peter S blev genvalg som sekretær
Peter K blev genvalgt som suppleant
Ole blev genvalgt som revisor
Søren A blev valgt som revisor suppleant
Der blev desværre ikke umiddelbart fundet en kasserer – hvilket er et stort problem som vi skal
arbejde hårdt på at få løst hurtigt.
Valget blev godkendt.

Erik Schreiber gav ordet til Erik W for:
Kasserens beretningen
Da Erik W udleverede regskaberne i detalier – medtager jeg her kun hovedtallene
Beholdninger
Planetstien
HAF
Kontingent

22952,37
7384,25
2600,00

Ialt

32936,62

Udgifter
Ialt
Ekstra indtægt

2183,97
600,00
Samlet beholdning pr. 30-09 2021 31352,65

Kasserens regnskab blev godkendt
Kontingent blev fastholdt til kr. 200 men grundet situationen med kasseren bedes alle medbringe
kontingentet i kontanter til kommende møder
Erik S sluttede med at generalforsamlingen var godkendt og takkede for ordet
Jan viste et oversigtbilled af et observatorie område i syd frankrig hvor man udnyttede den utroligt
gode himmel -seeing - der opstår i en 4-5 dage efter mistralen.
Martin mit observatorie
Martin gennemgik en større og temmelig dyr ombygning han havde foretaget i sit observatorie
en ombygning der involverede ny opstilling nye monteringer og nyt stort foto-system. Det
lød virkeligt besnærende det Martin havde gjort vi håber han kommer til at nyde godt af det
Forum og Evt
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en foto journalist på Horsens Folkeblad, om
muligheden for at lave en foto reportage af HAF
Vi blev, i foreningen, enige om at det kunne være en god ide og formanden bad undertegnede om at
følge op på det – jeg har tirsdag svaret på journalistens mail og venter et udspil fra ham.
Årets julemøde
Af hensyn til de praktiske ting, mad mm blev mødet fastsat til:
TORSDAG 9 DECEMBER KL.1800
Jan og Peter S står for det praktiske.
Selvstændig indbydelse udsendes i slutningen af november.
10 NOV 2021 Peter Schrøder

