Kirsten Conrad
Stærevej 8
9600 Aars
Tlf. 9862 6431/4071 6434
21. marts 2010

Referat fra generalforsamling

Afholdt den 20. marts 2010 i Bymidten i Aars kl. 14.

Ad. 1:

Valg af referent og stemmetællere.
Kirsten C. blev valgt til referent, og vi fandt det ikke nødvendigt med stemmetællere.

Ad. 2:

Valg af dirigent:
Lone C. blev valgt til dirigent, og hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. 3:

Formandens beretning.
Formanden fortalte kort hvorfor foreningen var opstået, og hvad den primære opgave
gik ud på, nemlig at samle penge ind til restaurering af den danske kirke i Serampore,
og præsenterede herefter den valgte bestyrelse.
Han fortalte om
- henvendelser til Ole Henriksen og Peer Poulsen og de øvrige sponsorer.
- vores hjemmeside, som stort set er færdig, og den blev efter generalforsamlingen
fremvist og gennemgået af Poul A., som har stået for oprettelsen af hjemmesiden.
- kontakt til Simon Rasten, Nationalmuseet og arkitekt Flemming for oplysninger om,
hvor meget det vil koste at renovere kirken og hvordan det skal gøres.
- besøg i Serampore i dec. 2009, hvor han havde møde med rektor for universitetet,
biskoppen i Kolkata, som kirken hører under, den danske H´konsul i Kolkata og en
lokal forretningsforbindelse, som også er knyttet til projektet.
- om hans og Lones møde med Per Stig Møller, hvor P. S. Møller kraftigt opfordrede
til at sende en ansøgning til ministeriet.
- og ligeledes om et møde, hvor der var repræsentanter for den kongelige familie, og
hvor en person herfra også opfordrede til at sende en ansøgning, idet der findes en
fond, som omfatter bevarelse af danske minder i udlandet.
Dhamu gjorde også klart, at det ikke var medlemmernes kontingent, der kunne redde
kirken, men derimod penge fra relevante fonde så som Kulturministeriet, Mærsk, det
norske kulturministerium og lignende.
Foreningens indsatsområder i Serampore er.
1. Restaurering af den danske kirke.
2. Renovering af kirkegården med de danske gravsteder.
3. Renovering af de ca. 60.000 – 80.000 læderindbundne danske bøger.
4. Købe og renovere et af de dansk byggede huse.
Beretningen blev godkendt.

Ad. 4:

Orientering om arbejdsgrupper.
Foreningen har kun en arbejdsgruppe, nemlig hjemmesidegruppen.

Ad.5:

Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Ulla gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.

Ad. 6:

Fastsættelse af næste års kontingent.
Vi fastholder nuværende kontingent på 100, - kr.

Ad.7:

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
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Ad. 8:

Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen er valget for 4 år, og der er kun valg til bestyrelsen i ulige år, hvor
halvdelen af bestyrelsen er på valg.

Ad. 9:

Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
Første suppleant: Lone.
Anden suppleant: Vilfred.

Ad. 10:

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Preben.
Revisorsuppleant: Lone.

Ad.11:

Evt.
Forslag til aktiviteter, som kan give penge til foreningen ud over ansøgninger til
diverse fonde, f.eks. foredrag ved - Per Stig Møller.
- Lone Hertz.
- Jytte Drejer
- Formanden for Trankebar-foreningen.
Fremstilling af en lille folder i A6-format til omdeling til alle relevante kontakter.
En Indien-aften, hvor der vises en film/ holdes foredrag om Indien / Serampore, og
hvor Dhamu serverer indiske specialiteter.
Emnerne vil blive gennemgået i bestyrelsen, og der arbejdes videre med emnerne.
Ved nærlæsning af foreningens vedtægter har man i bestyrelsen fundet en afvigelse
mellem det navn, der var valgt til foreningens officielle navn, og det navn, der står på
vores hjemmeside.
Forsamlingen valgte navnet på hjemmesiden, skrevet på samme måde.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden, og formanden
takkede dirigenten for god mødeledelse.
Herefter gennemgik Poul A. foreningens flot udformede hjemmeside.
Der var 12 fremmødte til generalforsamlingen.
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