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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
Tid: Lørdag den 27. oktober 2012 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: 
• Bestyrelsesmedlem Peter Andersen 
• Bestyrelsesmedlem Albin Jørgensen 
• Bestyrelsesmedlem Arly Nielsen (valgt af MARTEC’s fastansatte) 
• Revisorsuppleant Henrik Bradsted. 

6. Fastlæggelse af kontingent. 
7. Eventuelt. 

På bestyrelsens vegne: 
Tom Svendsen – formand 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 
 
 
Der var mødt 12 medlemmer til generalforsamlingen, der startede kl. 17.30. 
 
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, og så blev de studerendes observatør, Christian Gru, budt velkommen. 
 
Ad pkt. 3 Peter fremlagde regnskab og kunne oplyse, at årets resultat blev et overskud på kr. 3.817,57, 

hvorefter foreningens aktiver er på kr. 18.475,46. 
 
Ad pkt. 4 Ændring af vedtægterne blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad pkt. 5 Bestyrelsesmedlem Peter Andersen blev genvalgt 
 Bestyrelsesmedlem Albin Jørgensen blev genvalgt 
 Bestyrelsesmedlem Arly Nielsen (valgt af MARTEC’s fastansatte) blev genvalgt. 
 
Ad pkt. 6 Steen Madsen blev valgt til suppleant. 
 
Ad pkt. 7 Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt 
 
Ad pkt. 8 Kontingent blev fastsat til at forblive kr. 250,00 om året. 
 
Ad pkt. 9 Under eventuelt blev der forslået, at bestyrelsen skulle prøve at kontakte Maskinmestrenes 

Forening for at høre om mulighed for eventuel støtte til foreningens aktiviteter, og evt. mulighed 
for opkrævning af kontingent via fagforeningen. 
Der kom forslag til fyraftensmøde på Forbrændingen, Brønden Akvariefisk, MAN Diesel, hvilket 
bestyrelsen vil undersøge nærmere. 
 
    Bestyrelsen november 2012 / Edel 
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