Seniorklub Rambøll Danmark Aarhus.
Ordinær generalforsamling d.4. april. 2017. kl. 11.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Budget for det indeværende år fremlægges til orientering.
Orientering om kommende aktiviteter.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse, Hanne, Jens og Kirsten er på valg.
Valg af suppleant. Ole er på valg.
Valg af revisor, Revisorsuppleant. Hanne Kalsmose og Knud er på valg.
Evt.

1. Valg af dirigent. Jens Jørgen Høgsberg blev forslået og modtog valget.
2. Formandens beretning. Jens bød velkommen til medlemmerne. Højeste antal i foreningens tid.
Se beretningstekst vedhæftet.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Hanne gennemgik regnskabet i store træk.
Ud fra det ses, indtægter fra kontingent fra 26 medlemmer kr. 7800,00. Tilskud fra Rambøll på
Kr. 6500,00. Indtægter i alt kr. 14.300.
Udgifter i alt på kr.23 877,72.
Den store stigning på udgift siden kommer bl.a. fra turen til Silkeborg, hvor vi havde kalkuleret at
bruge penge fra kassebeholdningen. Der ud over, er kantineregningerne steget næsten til det
dobbelte. Hanne vil prøve at forhandle med Karsten Kock, om vi kan få lidt rabat.
Man nævnte ved samme lejlighed, at Rambøll faktisk gav os et stort tilskud, da vi ud over de 250,
også fik kr. 100 pr deltager til det arrangement med største antal medlemsdeltagere.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for det indeværende år fremlægges til orientering.
Der er budgetteret med 6. arrangementer i alt.
Vi har en kassebeholdning på kr. 6879,81, men forventer et lille underskud på kr. 2150,00
Kommende budget for 2017 blev godtaget
5. Orientering om kommende aktiviteter.
Førstkommende arrangement, besøge Danmarks Radio. Jens har kontakt med Nis Boesdal.
Her blev foreslået datoer: 15, 16, eller 17. maj. Vedtaget 15. maj. Invitation følger.
Der er nævnt udflugt til Elmuseet ved Tangeværket i august, Studstrup værket, Ole Rømer
Observatoriet, samt væksthusene ved Botanisk have.
6. Indkomne forslag.
Her var ikke indkommet noget.

7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet uændret kr. 300,00.
8. Valg af bestyrelse. Hanne, Jens og Kirsten er på valg.
Hanne og Jens modtog genvalg. Kirsten vil gerne afløses.
Dorthe Dencher Nielsen foreslået og modtog valget.
9. Valg af suppleant. Ole er på valg.
Ole modtog genvalg.
10. Valg af revisor, revisorsuppleant. Hanne Kalsmose og Knud er på valg.
Begge modtog genvalg.
11. Evt.
Her takkede Jens for samarbejde i årets løb, samt Kirsten for arbejdet hun har udført.
Ønskede Dorthe velkommen i bestyrelsen, og takkede dirigenten for velført arbejde.

Herefter nød vi den lækre forårsfrokost i kantinen og den nye kok Morten gav introduktion til det vi
skulle have at spise.

Undertegnede vil også gerne takke for godt samarbejde i bestyrelsen.

Kirsten.

Formandsberetning 2016-2017
Så gik der endnu et år hvor vi havde en række vellykkede arrangementer med fin
tilslutning. Jeg vil nævne lidt om de enkelte forløb.

Forårsfrokost og generalforsamling 12. april 2016.
Forårsfrokosten og generalforsamlingen havde rigtig fin tilslutning med 22
deltagere. Generalforsamlingen gik fint med beretning, regnskab og valg til
bestyrelsen, Se referat fra generalforsamlingen 2016.
Efter generalforsamling fik vi Jespers lækre servering, kaffe og kage. Vi fik også
lejlighed til at fejre Knud Villumsens fødselsdag med fødselsdagssang. Jens Egdal

skulle have leveret et indslag om Rambølls situation, men var blevet forhindret,
så Jens Thomsen sprang til og fortalte om sit projekt i Sønderborg, et spændende
og udfordrende hotelprojekt, som Danfoss Fonden er i gang med.

Forårsudflugt til Silkeborg og Himmelbjerget 10. maj 2016
Forårsudflugten gik i år til Silkeborg og med "Falken" en sejltur på søerne til
Himmelbjerget. Vi var 23 deltager, der fik en rigtig flot og god oplevelse. Vi
startede i Aarhus i bus til Silkeborg medbringende forsyninger fra Jesper til den
frokost, vi skulle have på båden. Solen skinnede på hele turen, så vi nød den
flotte udsigt til søbredderne med de fine huse. Vi lavede et stop ved Slåen sø med
en kort gåtur ind til søen, der ligger flot i landskabet. Fra anløbsbroen kæmpede
vi os op på Himmelbjerget hvor der ventede kaffe fra bussen og de medbragte
kager fra Jesper. På hjemturen havde vi et kort besøg ved Gl. Rye kirke, der ligger
flot med udsigt og er speciel med et fritliggende tårn, der er bygget så sent som i
1912. Alt i alt en vellykket tur.

Indlæg om Den Gamle By den 7. sept 2016
Vores tidligere kollega Keld Olsen var inviteret til at komme og give et indlæg om
de aktiviteter, han har med opbygning af det, der hedder "Den Moderne By". Han
gav en levende beretning om de betydelige arbejder, der er i gang suppleret med
et flot billedmateriale. Indlægget var en direkte opfordring til at vi skal ned og se
hvad der sker. En af de meget specielle øvelser var indhejsning af DSB
lokomotivet Litra F, der indgår i Aarhus bymuseum.

Efterårsfrokost den 2. nov. 2016
Efterårsfrokosten havde en rigtig fin tilslutning med 22 deltagere. Her havde vi
deltagelse af vores nye medlem Dorte Dincher og Lena Krog Hansen, der nu er
gået på pension. Der var goddag til Morten, der afløser Jesper i køkkenet og det
var en fin servering Morten leverede.
Efterfølgende var der et indslag om Letbanen af Lars Kellermann og Flemming
Kristensen, der beskrev Rambølls planer for letbaner og specielt den aktuelle
letbane i Aarhus, der skal åbne i 2017.
Nytårsnummer.
Sidst på året gik Thue og jeg i gang med at lave årets nytårsnummer og det var
en spændende proces. Vi havde tilsagn fra flere sider om indlæg og det lykkedes
at få endnu et rigtig flot skrift ud af det. Der var indlæg fra Rambølls datter
Anette, Flemming Bligaard, Jens Chr. Schmidt, Keld Olsen, Ole Olsen og flere og
det var spændende beretninger hver for sig. Det bliver en udfordring at finde nye
gode emner.

Besøg i Aarhus Domkirke og Vikingemuseet 7. marts 2017.
Vi havde et bestyrelses møde i januar hvor vi så på det kommende program, men
der tegnede sig hurtigt en plan for et besøg i Aarhus Domkirke hvor mange går
forbi, men ikke kender de historier, der er knyttet til kirken. Der var flot
tilslutning med 22 deltagere og det var måske fordi der også var afslutning på
Teaterbodegaen med frokost.
Vi fik en aftale med rundvisning af kirketjener Per Mathiassen, der var fuld af
beretninger om kirkens mange spændende elementer, 40 epitafier, flot altertavle
der kunne vendes med 4 billeder afhængig af kirkeåret, landets største orgel og i
det hele taget en imponerende bygning, som det havde taget næsten 100 år at
bygge. Vi sluttede af med et besøg i tårnet for dem der havde lyst og kræfter.
Herefter gik vi over i Vikingemuseet på den anden side af torvet og så en
spændende udstilling af udgravningen af Aarhus by på netop det sted helt tilbage
fra byens grundlæggelse. Frokosten med stjerneskud, pariserbøf og stegt flæsk
med persillesovs blev en god og hyggelig afslutning på dagen.
Fremtid.
Programmet for det kommende år har vi set lidt på og vi arbejder med et besøg på
El-museet ved Tange sø og et besøg på Danmarks Radio, der jo er et Rambøll
projekt, som mange har været involveret i - hvordan ser det ud i dag? Men vi
modtager gerne forslag i dag til kommende besøg.
Økonomien vil Hanne fortælle om, men vi har brugt en del til turen til Silkeborg
men vi vedtog også sidste år at der ikke burde være mere end ca kr 10.000 i
kassen. Når vi i år er kommet lidt under så er udgifter til fortæring i huset blevet
sat noget op.
Valgmæssigt er der 3 på valg, det vedtog vi sidste år at der er hvert år. På valg er
Hanne, Jens og Kirsten.
Jeg vil takke mine bestyrelses kolleger for et godt samspil i årets løb hvor vi har
holdt 2 bestyrelsesmøder, men i stor stil klaret forløb med mails. En stor tak til
Rambøll huset for stor imødekommenhed for vore ønsker om lokaler og servering.
Jens Præstholm.

