Seniorklubben Rambøll Danmark Aarhus
Generalforsamling mandag d. 1. april 2019
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. Fastlæggelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse, Hanne P, Jens og Dorte er på valg
9. Valg af suppleant. Ole er på valg.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Hanne Kalsmose og Knud er på valg.
11. Evt.
1. Valg af dirigent.
Thue Amstrup blev valgt som dirigent.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Jens Præstholm aflagde beretning. Hermed en kort gennemgang af punkterne:
Ole Rømer Observatoriet marts 2018: En interessant aften med 14 deltagere. Desværre var der overskyet,
men det blev til en spændende og engageret rundvisning og fortælling om mælkeveje og galakser.
Forårsfrokost og generalforsamling 3. april 2018: Der var fint fremmøde med 22 deltagere til
generalforsamling og efterfølgende frokost. Efter frokost kom Gøsta Knudsen og fortalte om arkitektoniske
forhold i Århus Kommune hvor han har været ansat.
Botanisk Have 23. maj 2018: I strålende solskin var vi 16 deltagere til en spændende rundvisning i
væksthusene. Efterfølgende nød vi eftermiddagskaffen i solen. Torben og Erik fra Kolding var med for første
gang og vi snakkede om muligheder for besøg i Kolding.
Salling Rooftop 12. sept. 2018: Vi ar 21 deltagere som nød den fantastiske udsigt fra Sallings tag. Vi fik en
interessant rundvisning af Siri Carlsen fra Rambøll, som fortalte om hele processen fra ide til virkelighed.
Efterfølgende var der kaffe i cafeen på etagen under.
Efterårsfrokost 23. okt. 2018: Der var stor tilslutning til efterårsfrokosten med hele 23 deltagere. Vi fik dejlig
mad og en masse hyggelig snak. Efter frokosten kom Jens Egdal fra Rambøll med et spændende indlæg om
husets tilstand og de mange nye projekter.
Studstrupværket 30. okt. 2018: Der var rundvisning af Viggo Warming både ude og inde på værket for de 14
deltagere. Det var interessant at høre om de store omlægninger siden værket blev opført.
Nytårsnummer: Det er blevet til et flot nytårsskrift, igen i år lykkedes det at få mange fine indlæg. Vi fulgte
Flyndersøes gode ide med at få forskellige artikler om Rambølls filosofi. Der var der også indlæg fra Kolding
og Karsten som fortalte om livet i IT og trykkeri.

Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab v. Hanne P
Hanne P fremlagde regnskabet. Regnskabet ser godt ud, med et indestående på kr 10.079,72,Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for 2019
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
5. Orientering om kommende aktiviteter
Jens Præstholm orienterede om de kommende aktiviteter.
Der er planlagt en tur til Koldinghus og Trapholt d. 8. maj.
Derudover er der en liste af ideer til kommende arrangementer. Medlemmerne blev også opfordret til at
komme med ideer til aktiviteter.
6. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
7. Kontingent.
Det nuværende kontingent på kr 300,- fastholdes.
8. Valg af bestyrelse
Hanne P, Jens og Dorte var på valg og har modtaget genvalg.
Leif Flyndersøe havde ønsket at overlade sin plads til nye kræfter. Da det ikke var muligt at finde en afløser,
fortsætter Flyndersøe på sin post.
9. Valg af suppleant
Ole Olsen er genvalgt som suppleant.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Genvalg til Knud og Hanne Kalsmose.
11. Evt.
Der var ingen kommentarer fra medlemmerne under eventuelt.
Jens Præstholm fortalte om et Rambøll køb af firmaet Art som især projekterer facader.
Der var også en orientering, om den fine mulighed vi får for at se Arne Jacobsens sommerhus når vi besøger
Trapholt.
Bestyrelsens sammensætning efter konstituering.
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