Seniorklubben Rambøll Aarhus Danmark.
Ordinær generalforsamling d. 2. april. 2014 kl. 11,30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formand aflægger beretning til godkendelse.
3. Kasserne fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år, til godkendelse.
4. Budget for det indeværende år fremlægges til orientering.
5. Orientering om kommende aktiviteter.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse, Knud og Leif er på valg. Knud genopstiller ikke.
9. Valg af suppleant.
10. Valg af revisor, samt revisorsuppleant.
11. Evt. Herunder forslag fra medlemmer.
1. Valg af dirigent. Ole Olsen blev forslået, og modtog valget.
2. Formandens beretning.: Her fremlagde Jens Præstholm beretning. Se vedhæftet fil.
3. Kassereren Fremlæggelse af reviderede regnskab for 2013.
Peer Therkelsen gennemgik hele regnskabet.
Vi er pt. Lige nu 28. medlemmer, og årligt bidrag kr. 300,00
Rambøll tilskud pr. medlem
kr. 250,00
Samlede indtægter på kr. 15.650,00
Samlede udgifter
Kr. 12.429,00
kassebeholdning Kr.: 11.585,50
Så økonomien balancerer fint.
Per Therkelsen havde som forrige år, udnyttet medlemstilskuddet på kr. 100, fra
Rambøll, til et frokostmøde, der er arrangementet med flest tilmeldte.
4. Budget for indeværende år.
Her går Peer Therkelsen ud fra det antal arrangementer vi afholdt i 2013.
5. Orientering om kommende aktiviteter.
Her blev nævnt besøg hos Vagn Bundgaard, med ægtefælle og evt. frokostkurv.
Vil kontakte Vagn, for om mulig at finde en passende dato. Foreslås efter pinse.
Ellers havde medlemmerne flere gode ideer om udflugter. Bl.a.
Besøg i Aalborg nye musikhus, Den gamle by og Moesgaard. Multimediehuset , samt
havnen.
Bestyrelsen vil tage kontakt med personaleforeningen i Rambøll huset, for om mulig at
lave fælles arrangement om nogle gode foredrag, der kunne være af interesse for alle.
Herved blev det ikke så stor udgift for nogen af foreningerne, hvis vi deltes om
udgiften. Vi drøftede et loft over foredrags salær, der var enighed om at der skal stor
tilslutning til, før vi vil bruge for dyre foredragsholdere.

6. Indkomne forslag. Her var ingen indkommet.
7. Fastsættelse af kontingent.
Uændret.
8. Valg af bestyrelse.
Thue Amstrup blev valgt. Leif Flyndersøe modtog genvalg.
9. Valg af suppleant.
Her modtog Ole Olesen valg.
10. Valg af revisor, samt revisorsuppleant.
Hanne Pedersen modtog genvalg. Tove Møller genvalg til revisorsuppleant.
11. Evt. herunder forslag fra medlemmer.
Jens Præstholm fortæller om kontakten han havde haft med Rambøll Seniorklub i
Aalborg, om fælles besøg på byggepladsen for Skejby sygehus d. 24. april kl. 14,30.
Der bliver rundvisning på byggepladsen, og senere på eftermiddagen, sluttes af med let
traktement på Olof Palmes alle, i Rambøll huset.
Peer vil umiddelbart sende invitationer ud, da sygehuset skal have tilbagemelding
senest d. 9. april.
Jens Præstholm takkede herefter bestyrelsen, for godt samarbejde i årets løb.
Ole Olsen takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen var afsluttet.

Referent: Kirsten.

2. Formands beretning for 2013-14
2013-2014
Nu har vi haft en hel periode siden generalforsamlingen sidste år og det vil være
naturligt at se tilbage på de arrangementer vi fik gennemført og hvordan vi
oplevede tilslutning og deltagelse.
Vi startede med Forårsfrokosten efter en vellykket generalforsamling hvor der var
22 deltagere. Vi fik Jespers gode servering efterfulgt af en god orientering fra Ole
Bech om husets tilstand.
12 juni .Det næste var Besøg ved Marselisborg Slot og Dronningens have med
rundvisning ledet af Jørgen Høgstrup fra Aarhus kommune. Her var der 26
deltager heraf 12 ledsagere og dagen sluttede af med en gevaldig kaffe-servering
på Skovmøllekroen.
7. sept var der en Mølletur til Grenå hvor vi så den nye vindmøllepark og sejlede
rundt mellem møllerne om bord på Stena Færgen. Vi var 11 deltagere heraf 2
ledsagere. Det var et imponerende syn og vejret var fantastisk.

9. okt var der Efterårsfrokost med 20 deltagere. Der var før frokost en
rundvisning i Rambøll huset med Anna Søgaard og siden orientering med Ole
Bech om Rambølls situation.
20 nov. ”Rette og krumme linier i Arkitekthistorien” med Ivan Taftebjerg Her var
der 13 deltagere og det var synd for de, der ikke oplevede hans foredrag med
billeder. Det er helt fantastisk hvad man har formået at bygge gennem tiderne
med simpel teknologi og snille.
Her forsøgte vi at opfordre til deltagelse med ægtefæller, bekendte og folk fra
huset, men det gav ikke reaktion.
27. feb 2014 Den fremtidige transport og infrastruktur i Danmark. Indlæg af
Jens Egdal her var der 15 deltagere og vi fik et spændende indblik i
trafikbelastningerne og de manglende beslutninger der hele tiden er bag efter.
Planen om en Hærvejsmotorvej blev gennemgået og vist hvilken betydning og pris
den har- lige så dyr som den evt udvidelse af E45 til 3 spor. Tankevækkende og
så får man 100% forøget kapacitet mod 33% på E45 med 3 spor!
Vi har på hjemmesiden givet en kort beskrivelse af de enkelte arrangementer
suppleret med billeder så det har været muligt at se hvad man gik glip af hvis
man ikke deltog. Vi håber at hjemmesiden har kunne give ønskede oplysninger,
men vi er åbne for kommentarer og forslag til evt. ændringer/forbedringer.
Vi har i bestyrelsen diskuteret om vi skulle et lave arrangement med feks.
Thorkild Simonsen der ville koste 4000 kr og om det var rimeligt hvis vi kun kan
stille med 20 deltagere. Hans foredrag ville være Aarhus- historie fra 1909 til nu.
Vi hører gerne kommentarer om der er en holdning og stemning for sådanne
typer arrangementer. Her kunne en overvejelse være at koble os sammen med
den eksisterende medarbejder forening i huset, som også laver noget lign.
Vi har haft kontakt med Medarbejderforeningen i huset om et evt
fællesarrangement, men vi skal nok i en tættere kontakt med foreningen.
Vi har brug for en generel holdning til arrangementer med dyre foredragsholdere
der vil kræve god tilslutning.
Sådanne arrangementer skal helst have 20 eller flere deltagere.
Planer for 2014
Vi har lavet en aftale med Seniorklub Rambøll Nord om et fællesarrangement med
besøg på DNU-Skejby sygehus den 24. april hvor der kommer en indbydelse ud
umiddelbart efter mødet i dag med tilmelding senest den 15.april
Det er et besøg på pladsen med orientering, afsluttende med en let spisning i
Rambøll huset.

Et andet emne er et besøg hos Vagn Bundgaard i slutningen af maj, men her vil I
høre nærmere. Det er tænkt som en tur med madkurv og deltagelse af
ægtefæller/ledsagere hvor vi ser hvordan Vagn bor midt i skoven.
Ellers hører vi gerne forslag til emner.
Valgmæssigt skal vi i år have valg af 2 medlemmer og en suppleant og det
kommer vi tilbage til under senere punkt.
Jeg vil slutte med at sige tak til til mine bestyrelses kolleger for et engageret
samspil om at få klubben til at fungere.

