
 

Seniorklub Rambøll Danmark Aarhus.  

Ordinær generalforsamling d.3. april. 2018. 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, Thue, Leif og Hans er på valg. 

9. Valg af suppleant. Ole er på valg. 

10. Valg af revisor, Revisorsuppleant. Hanne Kalsmose og Knud er på valg. 

11. Evt. 

 

1. Valg af dirigent. Jens Jørgen Høgsberg blev forslået og modtog valget. 

 

2. Formandens beretning.  

Jens bød velkommen til medlemmerne og rettede en speciel velkomst til Erik Jensen og Torben 

Tornvig, som deltog i generalforsamlingen som observatører, med henblik på at blive optaget som 

medlemmer jf. pkt.6.  

 

Se beretningstekst, som er vedhæftet referatet. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Kassereren fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Hanne uddelte og gennemgik det reviderede regnskabet i store træk. 

Indtægter fra kontingent fra 25 medlemmer kr. 7500,00. Tilskud fra Rambøll på  

Kr. 6250,00. Indtægter i alt kr. 13.750,00. 

Hanne nævnte, at der er rykket for et tilskud fra Rambøll på kr.2.150,00, som vil indgå i næste års 

regnskab.  

Udgifter i alt på kr.16.165,80, hvilket giver et mindre underskud på kr. 2.415,80, som stort set er i 

overensstemmelse med det budgetterede underskud. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget for det indeværende år fremlægges til orientering. 

Der er igen budgetteret med 6. arrangementer i alt, som i budgettet er prissat i forhold til de kendte 

udgifter fra tidligere arrangementer. 

Budget for 2018 blev godtaget uden bemærkninger 



 

 

5. Orientering om kommende aktiviteter. 

Jens oplyste, at flere emner har været vendt i bestyrelsen, herunder: 

 Sommerudflugt til Nationalpark Mols Bjerge, hvor vores foredragsholder efter 

generalforsamlingen tilbød at kunne være kontaktperson. 

Jens efterlyste forslag fra forsamlingen, hvor følgende emner blev fremført: 

 Besøg på Studstrupværket 

 Koldingfolket tilbød at arrangere et besøg på Koldinghus, kombineret med Trapholt 

Museum, hvor Rambøll har været involveret i opførelsen. 

 Et besøg på Aarhus Containerterminal og/eller Aarhus Havn, hvor Jens Jørgen lovede at 

undersøge mulighederne herfor. 

Jens nævnte at andre forslag fra medlemmerne vil være særdeles velkomne. 

 

6. Indkomne forslag. 

Jens nævnte, at der har været kontakter fra tidligere Rambøll ansatte, samt fra kontorerne i 

Trekantområdet om at blive optaget som medlemmer i foreningen, hvilket vil indebære en tilpasning 

af vedtægterne. Bestyrelsen har sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt et 

forslag til vedtagelse, for at gøre dette muligt. 

Vedtægtsændringen blev drøftet på mødet og vedtaget med en mindre korrektion jf. efterfølgende: 

Som medlem kan optages: 

Medarbejdere, som er fyldt 57 år, og pensionister fra Rambøll Danmark Aarhus, dvs. fra alle 

Rambøll Danmarks afdelinger i Aarhus. 

Endvidere kan optages medarbejdere, som er fyldt 57 år, og pensionister fra andre Rambøll-

selskaber, som har arbejdssted i Aarhus (p.t. Rambøll Management, Rambøll Tele, Rambøll Bane, 

Rambøll Energi) 

Ændres til: 

Medarbejdere, som er fyldt 57 år, samt tidligere medarbejdere, som har arbejdet 10 år eller mere 

i Rambøll Danmark Aarhus, dvs. fra alle Rambøll Danmarks afdelinger i Aarhus, samt tilknyttede 

lokalkontorer. 

Endvidere kan optages medarbejdere, som er fyldt 57 år, samt tidligere medarbejdere, som har 

arbejdet 10 år eller mere fra andre Rambøll-selskaber, som har arbejdssted i Aarhus (p.t. Rambøll 

Management, Rambøll Tele, Rambøll Bane, Rambøll Energi) 

Den foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget og Erik Jensen og Torben Tornvig er herefter 

optaget som medlemmer i foreningen. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet uændret kr. 300,00. 

 

8. Valg af bestyrelse. Thue, Leif og Hans er på valg 

Leif ønskede fornyelse i bestyrelsen og opfordrede andre til at melde sig, som erstatning for ham. 

Da ingen meldte sig indvilgede Leif i at tage endnu en periode. 

Thue, Leif og Hans modtog således alle genvalg.  

 



 

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.  

Ingen bemærkninger 

Dagsordenen var herefter udtømt og Jens takkede dirigenten og for samarbejde i bestyrelsen i årets 

løb, og bød velkommen til de to nye medlemmer fra satelitkontoret i Kolding  

 

 

Formandsberetning 2017-2018 

Så gik der endnu et år hvor vi havde en række vellykkede arrangementer med fin 

tilslutning. Jeg vil nævne lidt om de enkelte forløb.  

Besøg Aarhus Domkirke og Vikingemuseet 7. marts 2017 

Vi havde et fint 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. 

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 

Forårsfrokost og Generalforsamling 4. april 2017 

Så var det tid for forårsfrokosten og den årlige generalforsamling. Der var meget 

fint fremmøde med 22 deltagere. Generalforsamlingen blev ledet af Jens Jørgen 

Høgsberg og med beretning, regnskab og valg af bestyrelsesmedlemmer gik det 

planmæssigt. Se referat fra årets generalforsamling. 

Efter generalforsamling nød vi frokosten, der i år var sat op af den nye kok i 

køkkenet Morten og det var den vanlige nydelse. Efter frokost kom Morten 

Thomassen og fortalte om det nye arkitekt tiltag, der er sket ved opkøb af Sahl-

arkitekter. Det er jo en ny situation at arkitektydelsen også er med i den ydelse, 

som Rambøll kan levere. 

Besøg hos DR-Aarhus den 15. maj 2017 

Det lykkedes at få en aftale med et besøg hos DR Aarhus som mange har været 

involveret i opførelsen af for en del år siden. Vi var 24 deltagere heraf 10 

ledsagere. 



 

Med en kontakt til den kendte radiovært Nis Boesdal fik vi en meget levende 

rundvisning hvor han fortalte om de forskellige afdelinger og sin egen karriere 

hvor han startede som fejedreng! Han fortalte om de kommende ændringer i DR 

enheder hvor en hel del flytter til Aarhus fra København. Vi sluttede af med en 

kop kaffe i gårdhaven i det flotte solskinsvejr. 

Tur til Energimuseet og Tangeværket den 23. aug. 2017 

På en herlig solskinsdag mødtes vi ved Energimuseet i Tange ved Bjerringbro. Vi 

var 20 deltagere, der fik en meget inspirerende rundvisning af 

museumsinspektør Jytte Thorndahl, som viste sig at have været med helt fra 

begyndelsen kunne Flyndersøe konstatere fra sin tid i projektstarten. Planen med 

museet blev skabt i et samspil mellem Elsam og Midtkraft hvor Rambøll også var 

deltager. 

Vi så vandkraftværket med de 3 generatorer, der i sin tid kunne forsyne 25% af 

Jyllands elforbrug i 1920-erne.! Vandkraftværket blev skabt på baggrund af den 

energikrise, der var efter 1. verdenskrig hvor kul blev en mangelvare og var dyrt 

og her skabte man så den kunstige Tangesø og vandkraftværket. 

Dagen blev afsluttet i kafeen med kaffe og hyggesnak.  

Efterårsfrokost den 4. okt. 2017 

Efterårsfrokosten havde igen samlet mange medlemmer, vi var 21 deltagere og et 

par afbud i sidste øjeblik, så vi har god tilslutning. 

Morten leverede en fin frokost hvor vi havde skåret lidt i omfanget, der var ikke 

dessert og kage til kaffen, men der lød ikke utilfredshed med omfanget. 

Efter frokosten kom Kai Olsen fra Rambøll Esbjerg med et virkelig spændende 

indlæg om Olie- gas situationen med de store globale linjer. Hvad er der til 

rådighed fortsat og hvordan ser Rambølls rolle ud i fremtiden, hvor Mærsk har 

overdraget til Det Franske selskab TOTAL. Kai berettede om Rambølls rolle i det, 

der er udført på Nordsøen og det var ganske imponerende hvor meget Rambøll 

har deltaget i. Det var virkelig spændende informationer og Rambølls muligheder i 

Esbjerg ser fortsat gode ud selv om der er lidt opbremsning i situationen lige nu. 

Nytårsnummer. 

Det lykkedes også i år at skabe et flot Årsskrift, synes vi, men det så sort ud hen 

over efteråret. Vi havde ikke tilsagn om indlæg så vi havde et krise møde i 

bestyrelsen hvor vi forsøgte at vurdere om der kunne blive til et skrift. Der kom 

ret hurtigt emner på bordet og Dorte og Thue lovede fortællinger om den teknik 

der har været anvendt til tegninger og beregninger og det er blevet til 2 flotte 

beretninger. 

For også at give et billede af nutid og fremtid fik vi kontakt med Per Rødsgaard, 

der meget detaljeret beskrev hvordan man organiserer og bearbejder markedet og 

sikrer sig at få mulige opgaver. Der er ret mange højhuse på tapetet! 



 

Min egen historie om Rambølls farbror Axel Rambøll var en sjov historie om en 

aktiv person, der siden var medvirkende til R&H´s indtog i Aarhus. 

 

Fremtid. 

Programmet for det kommende år har vi set lidt på og vi arbejder f.eks. med et 

besøg på Mols Bjerge Naturreservat som en maj-udflugt , men vi modtager gerne 

forslag i dag til kommende arrangementer og besøg for at fornemme, hvad I 

kunne tænke jer. 

Kantinen her i huset er ændret, så det nu er Meyer firmaet der driver kantinen 

lige som i Ørestaden. Det betyder at lederen nu hedder Thomas og i dag kan vi så 

vurdere om det giver mærkbare forandringer. 

Vi har fremlagt et forslag til ændring af vedtægter med det sigte at medlemmer 

også kan være tidligere medarbejdere, der har været ansat i Rambøll i mere end 

20 år, men har været andre steder siden. Desuden også medarbejdere i 

lokalkontorer knyttet til Aarhus kontoret f.eks. Randers, Kolding og Fredericia, 

der også har været ansat der i mere end 20 år. Baggrund for forslaget er ønsker 

fra tidligere kolleger og også et ønske om at vi fortsat har en tilgang i 

medlemstallet. Forslaget bliver behandlet under dagsorden punkt 6. 

Økonomien vil Hanne fortælle om og det ser fornuftigt ud 

Valgmæssigt er der 3 på valg På valg er Leif, Thue og Hans. 

Jeg vil takke mine bestyrelses kolleger for et godt samspil i årets løb hvor vi har 

holdt 3 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. 


