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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
Tid: Lørdag den 8. oktober 2011 kl. 16.30 
Sted: MARTEC, maskinmesterskolen, Hånbækvej 54, 9900  Frederikshavn 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 

a) Ændring af vedtægter 
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, jævnfør § 6, stk. 4. 

5. Valg af bestyrelse, på valg er: 

 Formand Tom Svendsen. 

 Bestyrelsesmedlem Edel Stegemeyer 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: 

 Revisor Povl Erik von Lillienskjold. 

 Revisorsuppleant Henrik Bradsted. 
7. Fastlæggelse af kontingent. 
8. Ændring af vedtægter 
9. Eventuelt. 

På bestyrelsens vegne: 
Tom Svendsen – formand 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Der var mødt 14 medlemmer til generalforsamlingen der startede kl. 16.30, hvor Arly og Kristian viste 
skolens nye energilaboratorium frem, hvorefter vi samledes til selve generalforsamlingen. 
 
 
Ad. Pkt. 1 Povl Erik von Lillienskjold blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt til dirigent. 
 Povl Erik konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med mindst 4 ugers varsel,   
Ad. Pkt. 2 Tom aflagde på bestyrelsens vegne beretning for de aktiviteter, der har været i foreningen i 

det forløbne år. 
   
Ad. Pkt. 3 Peter aflagde regnskab og kunne oplyse, at årets resultat blev et underskud på kr. 13.102,37 

hvorefter foreningens aktiver er på kr. 27.760,26. 
 
Ad. Pkt. 4 Der var indkommet et forslag til ændring af vedtægter. Arly gennemgik de foreslåede 

ændringer, der alle blev vedtaget, hvorefter Arly lovede at ajourføre vedtægterne, så de 
kommer til at stemme overens med de vedtagne ændringer. 
Arly orienterede endvidere om aftalen med MARTEC vedrørende betaling af kontingent for 
skolens ansatte og studerende, hvilket beløb for 2012 er sat til kr. 4.000, hvorefter det vil blive 
reguleret én gang om året, så det svarer til hvor mange medlemmer, der er fra MARTEC. 

 
Ad. Pkt. 5 Formand Tom Svendsen blev genvalgt. 
 Bestyrelsesmedlem Edel Stegemeyer blev genvalgt. 
 
Ad. Pkt. 6 Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt. 
 
Ad. Pkt. 7 Kontingent blev fastsat til at forblive kr. 250,00 om året. 
 
Ad. Pkt. 8 Under eventuelt blev der foreslået, at alle medlemmers password til hjemmesiden sendes ud 

til de respektive medlemmer, således at de kan rette deres oplysninger, der ligger i systemet. 
Edel kom med et nødråb ang., hvad man kan gøre for at få flere medlemmer til at møde op til 
generalforsamlingen, og foreslog en evt. ændring af generalforsamlingen til en hverdag efter 
endt arbejds-/skoledag. Dette forslag blev nedstemt, i hvert fald i første omgang. 

Bestyrelsen oktober 2011 / Edel 


