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2018 Referat GF 050318

REFERAT
S.A.F.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
5. marts 2018 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 18 fremmødte.
Forsamlingen mindedes Kitty Menko Jørgensen 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 2018 (Godkendt på bestyrelsesmøde 150118).
2017 blev kulminationen, men heldigvis også afslutningen, på en for at sige det på godt jysk, ”træls”
periode i SAFs bestyrelse / ledelse.
SAFs ”menige” medlemmer har formentlig ikke bemærket noget videre. Det har hele tiden været vigtigt for
bestyrelsen at holde de interne konflikter og problemer inden for egne rækker, så foreningslivet kunne
fungere så normalt som muligt, hvilket det jo også har gjort.
Dette har selvfølgelig også bevirket at mange medlemmer og samarbejdspartnere blev forundret over Hans
Henriks (HH) pludselige afgang som formand og bestyrelsesmedlem d. 30. maj 2017, kort tid efter hans
genvalg på generalforsamlingen i marts måned.
Netop derfor er en forklaring på GF nødvendig, så har alle samme viden, der kan stilles spørgsmål og der kan
uddybes.
KORT FORTALT har de seneste 2 – 3 år budt på tiltagende konflikter mellem HH og de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Det kan nævnes at HH virkede tiltagende humørsvingende, handlede ofte efter eget hoved, efterlevede ikke
hverken bestyrelses eller generalforsamlings beslutninger, men gjorde tit det stik modsatte, iværksatte nye
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tiltag efter eget forgodtbefindende og kunne blive MEGET ubehagelig overfor de bestyrelsesmedlemmer der
ikke ville acceptere hans handlinger eller udføre hans bud.
Under forberedelserne til GF 2017 arbejdede bestyrelsen på at finde en løsning der kunne stoppe konflikterne
bl.a. fordi ingen umiddelbart ønskede et formands skift.
I den forbindelse blev der udarbejdet en skriftlig aftale hvor HH forpligtigede sig til at efterleve de
almindelige demokratiske spilleregler, arbejde efter bestyrelsens fælles beslutninger, frem for alt IKKE starte
nye projekter uden en forudgående bestyrelsesbeslutning samt at hvis aftalen blev misligholdt, kunne en
ekstraordinær GF komme på tale.
Desværre holdt de gode intentioner kun i kort tid efter GF marts 2017, konflikterne brød ud i lys lue igen og
endte med en aftale som indebar at HH trak sig fra formandsposten og bestyrelsen den 30. maj.
På denne måde undgik SAF en ekstraordinær GF og bestyrelsen konstituerede sig frem til denne GF med
midlertidig formand og næstformand. Ingen i bestyrelsen havde ønsket dette ledelsesskift, men det var
bydende nødvendigt for foreningens skyld.
DET HAR FOR ALLE PARTER været en opslidende og forfærdelig periode.
HELDIGVIS, men også DESVÆRRE er der nu en forklaring på HVORFOR.
Hans Henrik og hans kone Nanna fortalte på SAFs bestyrelsesmøde i oktober, at HH efter mange
undersøgelser har fået diagnosticeret en ”hukommelsessygedom” som HH foretrækker at kalde det.
HH du skal vide at vi alle er forfærdelig kede af at du er ramt af denne sygdom, men samtidig er vi alle glade
for at der endelig er en fornuftig forklaring på årsagen til alle konflikter og negative hændelser.
Nu kan vi ”lægge låg på”, vi håber at du ligesom os andre vil lægge alle de ubehagelige hændelser bag dig
og positivt støtte foreningens videre arbejde og eksistens. Vi glæder os til at kunne sige dig tak og komme
videre. MEN DET VENDER VI TILBAGE TIL SENERE.
PYH, det var en lang, kort fortælling, men bestyrelsen føler at den er nødvendig for at vi alle kan få
”ro i sjælen” og komme videre.
MEN hvad er der ellers sket siden sidste GF??
Efter den turbulente start på perioden, er foreningens mange, såvel praktiske som administrative opgaver
fordelt bredt i bestyrelsen. Alle bidrager og alle passer deres ansvarsområder, heldigvis hjælper flere
”menige” medlemmer også med forskellige praktiske opgaver, TAK TIL JER FOR DET.
Den mest presserende opgave som følge af formandsskiftet, var at tilpasse SAFs kontaktflade. Den skulle
ændres fra HHs private til en neutral foreningsrelateret, men det lykkedes forholdsvis hurtigt.
Foreningens officielle kontaktflade er nu, som i også kan læse i STUFE:
Post adresse: Grønnegade 10, 4700 Næstved (modtages på kulturcentret)
Telefon:
50 28 27 61 (svares af formanden eller dennes stedfortræder)
E-mail:
Stenklubben.saf@gmail.com (passes af sekretæren)
Selvom året har budt på mange ekstraordinære opgaver, er foreningens løbende drift selvfølgelig ikke
forsømt.
Bestyrelsen har målbevidst arbejdet på at øge og forbedre alle tilbud og aktiviteter der er rettet mod vores
egne medlemmer, ligeledes er der selvfølgelig også arbejdet med PR. aktiviteter som kan give nye
medlemmer, men der er samtidig luget ud i nogle aktiviteter der ikke er direkte medlemsorienteret, men til
gengæld meget tids- og ressource krævende.
På foredragssiden har vi sørget for en bred vifte af forskellige emner og gode foredragsholdere på møderne
der heldigvis blev godt besøgt.
Vi har haft: Hans Kloster om ædelsten, Palle Dickow om himmelrummet, Bent E. Lindow om navngivning
af fossiler, Jesper Milan om ”kridt, kalk og massedød”, Anders Damgaard om RAV, Ane Elise Schrøder om
brachiopoder fra Faxe, Ulla Vibeke Hjuler om flint - kalcedon og kvarts, Tine Nord Raahauge om istiden og
ikke mindst Steen Lennart Jakobsen og Peter Bennicke om danekræ og fund fra Stevns.
Vores 3 studiegrupper: Fossil-, Mineral- og Strandstensgruppen har som sædvanligt haft travlt med deres
selvvalgte emner.
Bestyrelsen har opfordret til at grupperne relaterer deres arbejde til de emner der behandles på
månedsmøderne (selvfølgelig kun når der er en naturlig sammenhæng og det er praktisk muligt).
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Det er det vi i vores klubblad har kaldt ”SAF AKADEMIET”. Udtrykket ”SAF AKADEMIET” skal
betragtes som en ekstra opfordring til at deltage i en læringsproces der kan øge og udvide vores viden om de
aktuelle emner og vores hobby generelt, vi håber det opfattes positivt.
Udover de mere målrettede mødeaftener har vi også haft en del ”aktivitetsaftener” og ”Lørdags åben”. Det
er jo som bekendt de dage hvor alle kan bruge klubbens mange faciliteter og i øvrigt beskæftige sig med det
de hver især synes er vigtigst.
Det er også på disse dage hvor personer der endnu ikke er medlem kan deltage og få en grundig gennemgang
af klubbens mange aktiviteter, muligheder og faciliteter samt efterfølgende tegne kontingentfrit introduktions
medlemskab.
På kursus fronten er Holger Hedemanns succesfulde kursusrække om MORFOLOGI gennemført og
efterfølgende suppleret med en klubtur til Knudshoved odde.
En del af kursets deltagere ønsker fremadrettet at arbejde videre med morfologi i SAF regi, dette bliver
planlagt af de aktuelle personer og indarbejdet i strandstensgruppens program.
Aktiviteter ”ud af huset” har vi selvfølgelig også haft en del af.
Klubture til spændende geologiske lokaliteter: ved Korsør, på Falster, på Røsnæs, i Faxe, på Knudshoved
odde, i Faxe, ved Bjørnebæk, i Faxe, ved Hundested, i Faxe, på Agersø og ikke mindst i Faxe.
Klubture til geologi messerne i Rendsburg og Hamburg.
Og så ikke mindst et Havebesøg i Fensmark, Tak til Inge og Kurt.
Vores PR. aktiviteter skal naturligvis også nævnes:
Fossilernes dag på Stevns, Kulturnat i Næstved, udstilling på biblioteket, Kulturdag i Vordingborg, stand på
Kalklands messen 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 over 1500 mere eller mindre perfekte
søpindsvin.
PR. aktiviteternes succes kan måles direkte i et antal nye medlemmer.
En rigtig hyggelig julefrokost er det også blevet til, denne gang med så mange deltagere at foredragssalen
måtte tages i brug som ”spisestue” for at få ordentlig ”albuerum” omkring bordet.
Hvis vi laver en simpel sammentælling af de mange aktiviteter og samtidig medregner GF, bestyrelsens
møder, rengøring, oprydning og almindelig vedligehold, kommer vi frem til et helt vildt høje timetal, så det
er godt vi er mange om at løfte opgaverne, ellers var der ikke timer nok i døgnet.
Det høje aktivitetsniveau betyder også at vi er nødt til at prioritere benhårdt. Så bestyrelsen har, som
tidligere nævnt, begrænset eller skrinlagt enkelte projekter og aktiviteter.
Vi har valgt at være meget kritisk i forhold til at hente / købe ”gamle” stensamlinger, så fremover forlanger
vi en rimelig dokumentation for at en samling er ”noget værd” før vi spenderer tid og kørsel. Det betyder
store besparelser, både økonomiske og tidsmæssige.
Projekt ”unge i foreningen” hvor SAF med 50 % økonomistøtte fra friluftsrådet skulle lave
undervisningsaktiviteter sammen med lokale skoler m.m. er lagt i ”mølposen”. De uddannelsesinstitutioner
der er målgruppe for projektet, er blevet opfordret til at deltage i arbejdet, men har ikke umiddelbart
responderet, så bestyrelsen ønsker ikke at putte flere ressourcer i den sag.
Efter at der er indkøbt en masse feltudstyr m.m. samt en ny PR. folder er forfattet og trykt, accepterede
Friluftsrådet at betingelserne for at få støtte var opfyldt og SAF kunne indløse den lovede 50% støtte fra
friluftsrådet (i alt kr. 11.029,-).
SAF har dermed selv puttet godt 11.000 gode danske kroner i projektet. Helt spildt er de heldigvis ikke, SAF
er nu den lykkelige ejer af 10.000 PR. foldere, en hel del feltudstyr (hamre, hjelme, mejsler) og et rigtig godt
mikroskop mere.
Det var en hel masse om alt det der nu er fortid, men vi skal jo også beskæftige os lidt med fremtiden.
Bestyrelsen regner med at videreføre det samme aktivitetsniveau med nogenlunde samme aktiviteter som vi
havde i 2017.
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Vi vil skaffe dygtige og interessante foredragsholdere til vores månedsmøder (kom gerne med forslag til
emner eller personer).
På turfronten er der nu for alvor ”kommet gang” i den arbejdsgruppe der udarbejder forslag til
bestyrelsen.
I 2018 bliver det både til en Norgestur, en flerdages tur til Nordjylland og selvfølgelig et stort antal aften
eller dagture til lokaliteter, haver, muser og messer. De enkelte arrangementer kan i læse nærmere om i vores
klubblad.
Tak til arbejdsgruppen for jeres store arbejde.
På kursusfronten bliver der lidt stilstand, vi ”springer over” i 2018, men til gengæld vender vi stærkt tilbage
i starten af 2019 (vi modtager gerne forslag til emner eller personer).
Administrativt har bestyrelsen påbegyndt en omfangsrig opgave som fortsætter resten af 2018.
De seneste års forsøg på at stoppe klubbens ledelseskrise, har medført en del ekstraordinære beslutninger,
regler og aftaler. Der findes også tudsegamle beslutninger og regler som ikke længere er relevante.
Bestyrelsen ønsker derfor at gennemgå tidligere referater fra både bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger. Der er jo ingen grund til at beholde regler der ikke er aktuelle eller nødvendige. Hvis
bestyrelsen får mandat til at vurdere og reviderer, venter der en forholdsvis stor opgave.
Målet er en frit tilgængelig klubmappe hvor alle aktuelle regler og aftaler er samlet.
Der skal også udarbejdes grundige beskrivelser af hvorledes foreningens faste arrangementer og
aktiviteter forberedes og afvikles. Beskrivelser der er er så gode, at nyvalgte personer uden videre kan ”tage
over” fra de forrige.
Kommunikation, PR og information arbejdes der også videre med.
Både klubbladet ”STUFE”, Facebook og hjemmeside skal videreudvikles.
STUFE produceres af kyndige hænder siddende på Torben og Jacob, så det kan ikke gøres bedre. Stof til
bladet samles eller skabes af os selv, så hvis nogen synes der er mangler, skal de vide at alle er velkomne til
at levere stof.
FACEBOOK skal bruges til udadvendt PR og information, så dem der endnu IKKE er medlem, kan se
hvilke pragtfulde møder og aktiviteter de går glip af.
HJEMMESIDEN (den nye ”hænger stadig lidt i bremsen”) er det medie hvor klubbens egne medlemmer
kan finde alle aktuelle og interessante oplysninger samt der hvor akutte ændringer oplyses.
Økonomistyring kommer vi heller ikke uden om, fremadrettet får SAF ikke længere indtægter fra en
stenmesse og ingen af os ønsker vel højere kontingent. Bestyrelsen vil derfor i løbet af 2018, nøje analysere
og vurdere de nuværende aktiviteter og om nødvendigt regulere dem. Men meget mere om dette til næste års
GF.
DET VAR ORDENE, TILBAGE HAR JEG NU KUN AT ”TAKKE og ROSE”.
Først og fremmest vil jeg bede Hans Henrik om at komme herop.
Hans Henrik
Som jeg tidligere sagde, er vi alle forfærdelig kede af at du er sygdomsramt.
MEN vi er samtidig meget glade for at vi nu har fået viden om årsagen til dit ændrede sind.
Før vi fik denne viden, havde jeg ikke været i stand til det jeg gør nu.
Hans Henrik.
På bestyrelsens og medlemmernes vegne vil jeg udtrykke en STOR TAK for det enormt store arbejde du
gennem tiden har ydet for SAF.
Dit karriereforløb i SAF er ganske imponerende. Dit medlemskab startede i 1989. Allerede 5. marts 1990
blev du bestyrelsesmedlem og redaktør af vores blad.
Knap 3 år senere, 1. marts 1993 blev du foreningens formand og den opgave har du efterfølgende varetaget
uafbrudt i næsten 24½ år.
Du har været et stærkt lokomotiv og du har nået mange mål, men det skal også huskes, at du hele tiden har
haft mange gode vogne at ”trække på”.
Resultatet af de mange års arbejde ser vi rundt om os. SAF har i dag Danmarks formentlig bedste rammer for
en stenklubs daglige liv, og klublivet er helt sikker, uden sidestykke, landets mest aktive.
SAFs medlemmer skal i dag være glade for at du har inspireret, anført og sammen med mange frivillige
hænder ydet en stor indsats for fællesskabet.
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Du er nu rykket over i de nydendes rækker, men vi håber at du vil deltage i klubbens daglige liv, yde på det
niveau du har mulighed for samt fortsat øse af din store viden og ikke mindst hygge dig sammen med alle os
andre.
For at sikre din fremtidige tilknytning og ikke mindst for at sige dig tak udnævnes du herved til:
ÆRESMEDLEM
i
Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
Giv HH en STOR hånd!!!!!!!!!!!!!!

Som endelig afslutning på bestyrelsens beretning vil jeg rette en velment tak til bestyrelsens medlemmer, en
særlig tak til dem der i foreningens regi udfører specifikke opgaver og ikke mindst en stor tak til alle der er
mødt op i dag. TAK SKAL I HAVE.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad. 3)

Regnskab.

Da kassereren var syg, uddelte formanden kopi af det reviderede regnskab og efterspurgte
kommentarer.
2017: Indtægter 109.118,- kr.

- Udgifter 47.424,- kr.

- Årets resultat 61.694,- kr.

Af revisionspåtegningen fremgår at:
Regnskabet er revideret og samtlige bilag gennemgået og godkendt med følgende bemærkning:
Saldo bank anført med:
187.157,- kr.
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Indestående jf. kontoudtog:
Positiv difference:

187.757,- kr.
600,- kr.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad. 4)

Indkomne forslag.

Forslag:
SAFs bestyrelse bemyndiges til at gennemgå og revidere alle regler og aftaler der ikke er
vedtægtsbestemte. Alle reviderede og derefter gældende regler og aftaler samles i et ringbind der står
frit tilgængeligt og løbende ajourføres.
Bestyrelsen
Begrundelse:
Bestyrelsen ønsker at ”rydde op” i de mange regler og aftaler der gennem tiden er besluttet i SAF regi,
nogle er fuldstændig uaktuelle og andre er ikke tidssvarende. Mange af disse aftaler og regler har
været nævnt i beretninger eller har været behandlet af generalforsamlingen. For ikke at komme i
konflikt med gældende ”foreningsjura” ønsker bestyrelsen generalforsamlingens mandat til at udføre
arbejdet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 5)

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.

Ad. 6 Valg)
På valg er:
a)

Formanden (for et år):
Næstformand (2 år):
Kasserer (2 år):
Sekretær (2 år):

b)

Suppleant (2 år):

c)

Revisorer (2 år):

Ad. 7)

Eventuelt.

Bestyrelsen foreslog Torbjørn Madsen
Torbjørn Madsen blev valgt med akklamation
Bestyrelsen foreslog Birgit Larsen
Birgit Larsen blev valgt med akklamation
Lulu Nielsen (modtager genvalg)
Lulu Nielsen blev genvalgt med akklamation
Stisser Christiansen (modtager genvalg)
Stisser Christiansen blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsen foreslog Jytte Hansen
Jytte Hansen blev valgt med akklamation
Vivi Thiemer (modtager genvalg)
Vivi Thiemer blev genvalgt med akklamation.

HH fortalte om sin sygdom.
Dirigenten takkede for god ro og orden samt sluttede generalforsamlingen.
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Dirigent:
Niels Hansen

Referent:
Stisser Christiansen

