Randers Beredskabsmuseum
Referat af generalforsamling i Randers Beredskabsmuseum.
Mandag d. 18/3 2019 kl. 19.00 i Bunkeren på Vestre Bakkevej 25, 8920 Randers NV.
Til stede: Morten, Anne-Grethe, Lars, Calle, Per, Carsten, Boris og Carl.
Referat: Carl
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Anne-Grethe blev valgt til dirigent.
Det blev konstateret at der var fejl i rækkefølgen af punkterne på den udsendte
dagsorden, ifølge vedtægterne så skal indkomne forslag behandles som punkt 5.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, beretningen blev taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Kassereren fremlagde foreningens regnskab, regnskabet blev taget til efterretning.
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
Kassereren fremlagde foreningens budget, budgettet blev taget til efterretning.
5. Indkomne forslag
Der var kommet 2 forslag, 1 fra Carl og 1 fra Per og Carsten
 1. Carl foreslog at noget at foreningens overskud blev investeret i en ekstra
projektor, projektoren skulle ophænges i konferencerummet og erstatte de
opstillede fjernsyn, og bruges i forbindelse med rundvisninger.
Udgiften vil beløbe sig til 8.000-10.000 kr for projektor, beslag til ophæng og kabler.
Forslaget blev vedtaget.

 2. Per og Carsten havde fremsendt et forslag om etablering af 3 arbejdsgrupper med
tilhørende uspecificeret budget, hvor arbejdsgrupperne selv måtte disponere over
pengene i det uspecificerede budget.
Der blev udtrykt betænkelighed ved at etablere 3 arbejdsgrupper set i lyset af de få
medlemmer som foreningen har. Der var ligeledes betænkelighed ved at lade
arbejdsgrupperne selv råde over pengene i et uspecificeret budget.
Det blev vedtaget at der kunne nedsættes en arbejdsgruppe som så kunne behandle
arbejdsopgaverne fra de 3 foreslåede arbejdsgrupper, arbejdsgruppen bliver uden et
budget hvor arbejdsgruppen selv råder over penge, i stedet kan arbejdsgruppen, på
normal vis, fremsende ønske til bestyrelsen om penge til konkrete udgifter. Per og
Carsten er koordinatorer i arbejdsgruppen, og de sørger for det praktiske omkring
møderne og information til foreningens medlemmer om dato og opgaver som
behandles på de enkelte arbejdsmøder.
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6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til foreningens bestyrelse
Boris og Carl blev valgt til bestyrelsen, Jørgen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Anne-Grethe blev valgt til revisor, Calle blev valgt til revisorsuppleant.
9. Eventuelt
 Boris ønskede at der forsøges at skaffe flere medlemmer.
 Der er stadig problemer med vandforsyningen fra drikkevandsboringen.
Per kontakter Beredskab & Sikkerhed, som er ejer af bunkeren og hermed
boringen, og informere dem om problemet, herefter afventer vi deres udspil til
løsning af problemet. Det kan, afhængig af hvad der er årsag til problemet, bliver
bekosteligt at få løst problemet, da noget arbejde på en vandboring skal udføres
af en autoriseret brøndborer.
 Der blev udtrykt en stor tak til Morten, for det store arbejde, som han har ydet
for foreningen, som foreningens formand gennem de sidste 6 år. Samt at vi
meget gerne vil tage imod hans tilbud om fortsat at virke som rundviser i
foreningen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.40.

____________________________
Formand: Morten Sandvad Jensen

____________________________
Kasser: Lars W. Brædstrup

____________________________
Bestyrelsesmedlem: Per Nielsen

____________________________
Bestyrelsesmedlem Carsten Brandt

____________________________
Bestyrelsesmedlem: Carl Heerfordt

