Seniorklubben Rambøll Danmark Aarhus
Ordinær generalforsamling d. 14. april. 2015 kl. 11.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Kassereren 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, Kirsten, Jens og Peer. Peer genopstiller ikke.
9. Valg af suppleant.
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
11. Evt.
1. Valg af dirigent. Jens Jørgen Høgsberg foreslået og valgt.
2. Formandens beretning. Jens fortalte lidt om aktiviteterne der var blevet gennemført i
årets løb.
Første arrangement,
Foredrag om Transport og infrastruktur ved Jens Egdahl. Et interessant foredrag.
Forårsfrokosten og generalforsamling hvor vi var 21 deltager.
Her kom Danny Stentoft og fortalte om hvad der rørte sig i firmaet Rambøll Danmark.
Besøg på DNU, Hvor vi var værter for Seniorklubben Ålborg. 11. deltager fra Ålborg og 9. fra
Aarhus. Aarhus seniorklub, var vært for lidt fortæring, inden turen gik mod Ålborg igen.
Besøg hos Jens Præstholm. Her var vejret bestilt til dagen. En rigtig hyggelig dag, hvor alle
hyggede dig.
Efterårsfrokost hvor Bjarne Mathisen bagefter kom og fortalte om sine arbejdsår hos Rambøll,
samt alle udstationeringerne han havde haft i firmaet
Sidste arrangement, besøg hos Navitas. Her var Jens Thomsen guide, og fortalte og viste rundt i
det flotte byggeri.

Vi sluttede af med kaffe og lagkage i" Perlen" på havnen.
Første arrangement i 2015, var med Ole Bæk. Han fortalte om Gjellerup projektet.

3. Gennemgang af regnskab 2014 og budget for 2015.
Her gennemgik Peer Therkelsen det flotte regnskab. Ingen kommentarer, blot at medlemmerne
syntes kassebeholdningen var for stor, så der blev givet grønt lys, til brug af flere midler i
fremtiden. Vedtog det var tilstrækkelig om kassebeholdningen var på 10.000 kr.
Vi havde heller ikke brugt det budgetterede beløb i 2014.
Bestemte, vi ville bruge midler fra beholdningen til Ålborg turen. Her skal betales bus, samt
guide i musikhuset.
4. information til medlemmer, Årsskrift, hjemmeside m.m.
Jens fortalte om årsskriftet, som Thue Amstrup har æren for.
Jens Præstholm og Thue har hjulpet hinanden, og lagt et stort stykke arbejde i det.
Fine artikler, Tove og Jens havde skrevet. Bladet blev udsendt inden jul, til alle medlemmer og
rigtig godt modtaget, med økonomisk hjælp fra Rambøll Aarhus.
Hjemmesiden fungerer upåklageligt, og tilmeldings systemet ligeså.
Thue har tilbudt at overtage arbejdet med tilmeldingen af arrangementer i fremtiden.
5. Orientering om kommende aktiviteter.
Her ville vi gerne have det kommende Ålborg besøg endeligt arrangeret.
Flere var forhindret til deltagelse d. 26. maj. Blev dog enige om, at vi ikke så sent, kunne ændre
datoen, da musikkens hus i Ålborg, var ret besøgt, og ikke let at reservere guide til en anden
dato. Enedes om, der blev egenbetaling for ledsagerne.
Thue venter på koden til booking systemet, vil derefter komme meddelelse ud.
Derefter kan vi først få de sidste tilrettelæggelser på plads.
Besøg hos Vagn Bundgaard, blev vedtaget engang i august.
6. Indkomne forslag.
Her var ikke indkommen noget.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen havde talt om, man ikke behøvede kontingent forhøjelse, så dette blev vedtaget.
8. Valg af bestyrelse, Kirsten. Jens og Peer er på valg. Peer modtager ikke genvalg.

Hanne Pedersen blev foreslået, og valgt. Jens og Kirsten genvalgt.
9. Valg af suppleant.
Her modtog Ole Olsen genvalg.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Tove Møller modtog valg til revisor, og Knud Villumsen revisorsuppleant.
11. Evt.
Her blev talt lidt om arrangementer. Man var enige om, foreningen godt kunne anvende nogle
midler til gode foredragsholdere. Der blev foreslået repræsentanter fra firmaet Vestas, som et
emne.
Jens Præstholm, takkede herefter Peer for det store arbejde han havde lagt i posten som
kasserer, og ligeledes bestyrelsen for godt samarbejde.

