
FORMANDENS BERETNING 2016. 

 Først vil jeg byde velkommen til dette års generalforsamling og sammenkomst.. 
Og derefter skal også lyde en tak til Peter for at han sidste år tog over som konstitueret formand og 
hjalp med, så det lykkedes os at afholde vores træf, efter vores formand afgik ved døden. 

 
 Vi er desværre ikke så mange i år og vi fik også et afbud i sidste uge fra Antony og frue, at de 

desværre ikke kunne komme pga. sygdom, men jeg skulle hilse og de ønsker os god fest. 
Så vi bliver kun en udsøgt skarre på 16 pers. 
Årsagen til dette, lave tilslutning, skal måske findes i de fejl og mangler som vi oplevede fra hotellet 
side sidste år og så at folk ønsker lidt fornyelse.. 
Til dette vil der blive stillet et forslag senere. 
Vi var i bestyrelsen også i tvivl og vi skulle afholde denne sammenkomst, da tilslutningen var under 
10, men der kom nogle flere med, da Eric var så flink og komme med en opsang på Facebook.. 
Og under alle omstændigheder så skulle der jo afholdes generalforsamling på et tidspunkt i år, så vi 
valgte og gennemfører det.. 
Økonomien er ikke så stor mere og der vil når denne fest er betalt være ca. 24.000,- tilbage.. 
Dette vil ikke række så langt, måske 2 sammenkomster, hvor foreningen kan give tilskud.. 
Så vil det derefter være 100 % egenbetaling.. 
Der kommer forslag senere. 

 
 Vi har siden sidste fest, mødtes i bestyrelsen 2 gange og det var til dels for at snakke om hvordan vi 

kan eksponere denne forening og skaffe medlemmer og så fordi vi vil stille forslag til nogle 
vedtægtsændringer, så de bliver mere tidssvarende og for så kunne tillade nye medlemmer.. 
Disse nye vedtægter vil blive fremført efter regnskabsfremlægningen. 

  
 Vedr. vores samlingspunkt, Grønnedal, så har i måske hørt i pressen, at jævningen og 

miljøoprydningen af stedet, som ellers var blevet sendt i udbud og med forventet kontraktafgivelse 
i år, er blevet standset.. 
Dette skyldes nogle juridiske detaljer vedr. lovgivningsmæssige forpligtigelser i udbuddet. 
Jeg har ikke hørt hvornår de starter udbuddet op igen… -Hvis de vælger at fjerne det… 
Der kom i juni måned en rapport, hvor de lagde op til at ville lave et slags ”Grønlands 
hjemmeværn”, som skulle kunne assistere forsvaret i de flere og flere opgaver der kommer i det 
arktiske område, såsom redningsaktioner og miljøopgaver.. 
I den forbindelse har det været nævnt at man kunne benytte Grønnedal som base og skole for 
uddannelse af Grønlændere.. I hvert fald dele af Grønnedal.. 
Det firma Danstruct, som var oppe og lukke det ned, er blevet spurgt om man ville være 
interesseret i at åbne det op igen, hvis de beslutter det. 

 
 Der har ligenu været en gruppe oppe for at gense området.. 

Det er en rejse som de selv har arrangeret og jeg har desværre ikke kunnet nå at høre lidt fra nogen 
af dem. 
Men vi kunne måske bede en af dem om at holde en beretning om det til næste gang. Selvfølgelig 
med billeder. 

 
Til slut kan jeg oplyse at ingen medlemmer har indsendt forslag til dagsorden. Tak for ordet. Spørgsmål? 
 
 
 



Generalforsamling d. 20.8.2016 
 
 

1) Velkomst ved formanden.  
2) Valg af dirigent. 
3) Fremlægning af regnskabet. 
4) Forslag. 
5) Evt. 

 
 
 
4.1 –  Ændring/justering af vedtægterne, så de er mere fleksible og tidssvarrende, 

 som situationen er nu.. 
Fremlægges af Eric? 

 
 
 
4.2 –  Hvilken ønsker og krav er der til lokaliteter/placering og skal der være musik og fri bar?? 
 Har fået en del afbud pga. stedet, så der vil blive fundet noget andet til næste år! 


