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Referat Generalforsaling 2011

    Referat af ordinær generalforsamling i Draken Team Karup, 15.oktober 2011.

    Formanden (John Andersen) bød velkommen og takkede for fremmødet. 
    Trods efterårsferie var der 18 fremmødte. En god tendens i foreningens aktiviteter.
1. Valg af dirigent: Kurt Hald blev valgt.

2. Valg af referent: Palle J. Christensen blev valgt.

3. Formandens beretning: Beretningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskabet: Kassereren (Jens Schou Christensen) fremlagde det reviderede 
    regnskab. Regnskabet udviste igen i år et nydeligt overskud. Medlemmerne havde taget pænt 
    mod det tidligt udsendte girokort. Der var ringe interesse for kun at få bladet i en netversion. 
   Så det vil fortsat blive tilsendt med (B-) posten.

5. Behandling af indkomne forslag: Peter Madsen havde indsendt et interessant forslag til at få 
    både AT-158 og AR-113 på banen - bogstaveligt talt! - til næste Åbent Hus på Karup i 2014. Det 
    skal nok fintænkes i detaljerne, men ville være et ”brag” på PR-fronten. Et tillægsforslag om
    speciel bemaling af en Drakenhalefinne med foreningens logo blev også vel modtaget. Men det 
    måtte ikke gå ud over ”Prinsessen” eller ”Dronningen”, der bør bevares så originalt som muligt.
 
6. Valg af bestyrelse: Genvalg til Jens Schou Christensen (kasserer). Genvalg til Bent Pedersen
    (Teknisk ansvarlig). Genvalg til H. C. W. Jensen (suppleant). Genvalg til Torben E. Hansen (revisor).

7. Eventuelt: Der blev efterlyst mulighed for at købe foreningens effekter over nettet. Indtil videre 
    kan man maile til formanden (”Kontakt DTK”). En ny hjemmeside er undervejs og prøvekøres af
    bestyrelsen. (Kurt Halds har rødder helt tilbage til 1995). Der foreslås en hel dag afsat til 
    oprydning i hangaren. Måske inden Nytår. Der blev udtrykt glæde over at være med i en forening, 
    der bevarer et sjældent stykke historie i en tid hvor meget forsvinder for altid i ”cyberspace” eller 
    på genbrugspladsen.

    Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter flyvningens korte,
    men begivenhedsrige, historie blev vendt over et par stykker smørrebrød.
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