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REFERAT
S.A.F.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
4. marts 2019 kl. 19.30 i klublokalerne
Grønnegades kaserne i Næstved
Dagsorden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg
a)
Bestyrelsesmedlemmer
b)
Suppleanter
c)
Revisorer
Eventuelt.

Formanden bød velkommen til de 21 fremmødte.
Forsamlingen mindedes Asta Vinnergaard, Glumsø med et minuts stilhed.
Ad. 1)

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Niels Hansen som dirigent, der var ikke andre forslag, så Niels blev valgt med
akklamation.
Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens lovlige indvarsling samt beslutningsdygtighed.
Dagsordenen blev oplæst og godkendt.

Ad. 2)

Beretning.

Formanden aflagde beretning efter følgende skriftlige oplæg:

BESTYRELSENS BERETNING TIL GF 2019
Et år er gået siden bestyrelsen sidst leverede en beretning om SAFs virke og de ideer vi ønskede at arbejde
videre med.
Hvordan er det så gået?
Gik det godt eller gik det mindre godt?
Har vi nået det vi ønskede?
SET GENNEM MINE BRILLER GIK DET SLET IKKE SÅ SKIDT.
På sidste generalforsamling lovede vi at videreføre et aktivitetsniveau stort set lig det der har været tidligere
år, dog krydret med nogle nye tiltag.
Det løfte har vi holdt, men selvfølgelig er det ikke alt der blev en succes.
Som lovet på sidste års GF, har bestyrelsen arbejdet med forskellige ideer til nye aktiviteter for at lave et
bredere medlemstilbud. Vi har kørt et forsøg med ”hverdagsåben” fra kl. 12:00 til 18:00, men det har vist sig
at meget få medlemmer havde tid eller behov, så det blev ikke til andet end forsøgsperioden, som bestyrelsen
valgte at afslutte ved årsskiftet.
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Vi har i løbet af 2018 også afviklet en del aftenture til Faxe kalkbrud i den periode hvor der var lyse timer
nok, men medlemsdeltagelsen var også her meget begrænset og dermed pilles aktiviteten af programmet
fremadrettet.
Vores 3 studiegrupper: Fossil-, Mineral- og Strandstensgruppen har til gengæld været en succes, som
sædvanligt har der været et rigt og varieret program og deres spændende møderækker har haft solid
medlemsdeltagelse hele året.
Lørdagsåben og aktivitetsaftener er også populære, mange kommer for at bruge klubbens værksted eller
andre faciliteter, andre alene for at ”hygge” sammen med de øvrige medlemmer.
Klubbens flagskib, FOREDRAGENE PÅ MÅNEDSMØDERNE, har været særdeles godt besøgt, men
det har også været en perlerække af godbidder:
En multiaften hvor Birgit, Stisser, Finn og Torbjørn berettede om deres fossilture til England, Thorkild
Christensen om Calciumhypotesen, Michael Bak om mineraler (endte godt nok med en film om Island p.g.a.
meget sent afbud fra MB), Ole Henningsen om ”ildkugler over Danmark”, Anders Damgaard om RAV,
Jørgen Holm om ”de første mennesker”, Palle Gravesen om fossiler og hans nye bog, Michael Bak om
mineraler (denne gang lykkedes det) og sidst men ikke mindst Jesper Milan om fossiljagt i Grønland.
Sidste år forsøgte vi at samordne foredragene og studiegruppernes emner, men det er vi gået bort fra igen,
det viste sig at være meget upraktisk og ustyrligt. Så det vi kaldte ”SAF akademiet” er lagt i mølposen.
Vi har også været en hel del ”ude af huset” i årets løb:
På den sociale front havde vi et fantastisk havebesøg i Hyllinge, Tak til LULU for en hyggelig dag.
En lang række klubture til spændende geologiske lokaliteter og museer m.m. omfattede denne sæson:
Geologisk museum, Ulvshale på Møn, Faxe, Geomorfologisk Sjællandstur, Nordjyllandstur, Faxe, Stranden
ved Bøgeskoven, Mineraltur til Norge, Faxe, Enø strand, Agersø, Faxe, Faxe, Faxe, Møns Klint, en tur til
”Jordens Indre” og som det sidste en messetur til Hamburg.
Tak til Kari, Anne, Nils P, Flemming, Hans-Henrik og selvfølgelig holdet bag Norgesturen, det er dejligt at
så mange forskellige har hjulpet med at planlægge og afvikle.
En rigtig hyggelig julefrokost er det også blevet til, nok en gang med så mange deltagere at foredragssalen
måtte tages i brug som ”spisestue” så der kunne blive ordentlig ”albuerum” omkring bordet.
MEGET OVERORDNET SET lader det til at vores medlemsskare er godt tilfreds med det ”gamle og
bestående” aktivitetsniveau og ikke behøver (eller har tid til) nye tiltag, så med mindre der kommer et
massivt ønske eller nogle meget gode ideer fra vores medlemmer, vil bestyrelsen i fremtiden koncentrere sig
om at bevare og evt. forbedre de bestående og populære aktiviteter.
Årets PR. aktiviteter skal naturligvis også nævnes:
Næstved Outdoor Festival (NOF), Fossilernes dag i Faxe, Kulturnat i Næstved, udstilling på biblioteket,
stand på Kalklandets Geologimesse i Faxe og så ikke mindst vores traditionelle DM i søpindsvin som atter
blev en stor succes med mere end 100 friske og glade deltagere der tilsammen samlede næsten 1500 mere
eller mindre perfekte søpindsvin.
Ingen nævnt ingen glemt: Tak til alle jer der har været med til at planlægge og afvikle vores PR aktiviteter.
Uanset hvor lille en opgave du har løst, er det en uvurderlig hjælp til foreningens arbejde.
De mange opgaver i forbindelse med klubbens drift og administration har selvfølgelig også krævet en
god bid af bestyrelsens tid.
En ny lov vedr. persondata kræver at foreningen skal have en ”persondata politik”, det har vi udarbejdet og
informere om det i det kommende STUFE samt ved opslag ude på døren, den bagvedliggende
dokumentation står i denne mappe som står synligt og lettilgængelig på hylden ved PCérne.
Som nævnt på forrige GF, har vi igangsat en systematisk gennemgang, registrering og revidering af alle
tidligere aftaler og regelsæt, så alt bliver mere tidssvarende og overskueligt.
Vi arbejder også med at videreudvikle både hjemmeside og facebook side.
Alt dette sker jo sideløbende med klubbens øvrige aktiviteter, så det tager desværre lang tid, også længere tid
end vi selv havde forestillet os. Men bedre sent end aldrig, så mon ikke vi når det i løbet af i år.
Bestyrelsen har løbende vurderet og tilpasset arbejdsgange i forbindelse med hvordan klubbens mange enkelt
arrangementer planlægges og udføres.
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Tidligere har vi løst en del af opgaverne ved at nedsætte arbejdsgrupper til de specifikke opgaver, mens
andre opgaver er løst ved at der er en ”TOVHOLDER” som er eneansvarlig for at planlægge, sørge for
mandskab og afvikle (selvfølgelig med reference til bestyrelsen som udstikker rammer m.m.).
Det har ikke virket optimalt med arbejdsgrupper, de etablerede grupper har mere eller mindre udfaset eller
nedlagt sig selv, så bestyrelsen har valgt at forlade arbejdsgruppemodellen.
Derimod virker ”tovholder” modellen fint.
Bestyrelsen har derfor besluttet at løse så mange opgaver som muligt med ”TOVHOLDERE”, bestående af
personer fra såvel bestyrelse som menige medlemmer.
Det er klart at det i sidste ende altid er bestyrelsen der er besluttende og ansvarlig, så derfor er vi i gang med
at lave en skriftlig beskrivelse af opgaverne (rammer, tidsplaner, huskelister, erfaringsopsamling m.v.) På
sigt skulle det gerne resultere i et sæt ringbind med beskrivelser som både bestyrelsen og de forskellige
”Tovholdere” kan støtte sig til.
Bestyrelsen har været spændt på hvordan klubbens økonomiske situation ville blive efter nedlukning
af messe og venneforening, rigtig mange af klubbens løbende udgifter (bl.a. udgifterne til klubbladet) blev
jo betragtet som en del af messe PR. og dermed lagt ind i messens regnskab.
Vi har i år styret udgifterne meget stramt og som i senere kan se under regnskab er det slet ikke så skidt
endda, der er ikke længere plads til store armbevægelser og dyre nyanskaffelser, men vi har vel også stort set
alt hvad vi kan ønske os.
DET VAR ORDENE!!!
TAK FOR ET GODT ÅR.
TAK TIL ALLE der har deltaget i klubbens aktiviteter.
TAK TIL ALLE der har løst en specifik opgave.
Og ikke mindst TAK TIL BESTYRELSEN for et godt samarbejde.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad. 3)

Regnskab.

Kassereren uddelte kopi af det reviderede og godkendte regnskab og efterspurgte kommentarer.
2018: Indtægter 84.225,- kr.

- Udgifter 82.607,- kr.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad. 4)

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 5)

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.

- Årets resultat 1.618,- kr.
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Ad. 6)

Valg

På valg er:
a)

b)

c)

Ad. 7)

Formanden (2 år):

Torbjørn Madsen (modtager genvalg)
Torbjørn Madsen blev valgt med akklamation
Bestyrelsesmedlem (2 år): Mette Abrahamsen (modtager genvalg)
Mette Abrahamsen blev genvalgt med akklamation
Bestyrelsesmedlem (2 år) Finn Madsen (modtager genvalg)
Finn Madsen blev genvalgt med akklamation
Bestyrelsesmedlem (2 år) Nils Thor Paepcke (modtager genvalg)
Nils Thor Paepcke blev genvalgt med akklamation.
Suppleant (2 år):
Inge Egelund (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslog Monika Danielsen
Monika Danielsen blev valgt med akklamation
Revisore (2 år):
Henrik Jørgensen (modtager genvalg)
Henrik Jørgensen blev genvalgt med akklamation.

Eventuelt.

Torbjørn orienterede om, at bestyrelsen arbejder med planer om at få opsætte en trappelift.
I planerne indgår først og fremmest tilladelse fra udlejer, Grønnegade Kaserne Kulturcenter.
Opnås tilladelse, skal der søges fonde.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt sluttede generalforsamlingen.

Dirigent:
Niels Hansen

Referent:
Stisser Christiansen

