Referat, Generalforsamling
Grønnedalsforeningen d. 19.08.2006.
Dirigent: (Vøn ) Jan Verner Jørgensen
Velkomst – Specielt til Jørgen Ole Nyboe også kaldet Dino – Borgerrådsformand
(Borgmester) på Thule Air Base ( også suppleant i Grønlands Landsting )
Hilsen fra Skolemose, som desværre ikke kunne deltage på grund af familiefest
Forsamlingen mindedes Renè Svane, som var afgået ved døden.
Takkebrev fra Lurifax i anledning af hans udnævnelse til æresmedlem af foreningen.
Formandens beretning :
Under dette punkt fremlagde formanden nogle emner, som generalforsamlingen
skulle tage stilling til. Resultaterne fremgår af nedenstående
103 aktive medlemmer dd. Af disse har kun 56 endnu betalt deres årskontingent
Foreningen har modtaget tilskud på 35.000 kr. fra Ivittuut kommune. I brevet er
oplyst, at foreningen ikke fremover kan forvente at modtage dette tilskud på grund af
den kommende kommunesammenlægning. Denne finder sandsynligvis ikke sted før
end om et par år, så vi vil fortsat ansøge om tilskud til arrangementet.
Det blev vedtaget, at festen fortsat afholdes som hidtil – også selvom prisen skulle
stige.
Der blev vedtaget at deltagerprisen hæves med 100,00 kr. ved næste års fest, så man
på den måde kan give foreningen en opsparingsmulighed til kommende
arrangementer.
Efter 2007 må man tage stilling til hvordan det derefter skal forløbe.
Der blev vedtaget, at festen fremover afholdes i Ebeltoft HOTEL EBELTOFT
STRAND. Der er allerede gennem ét af vore medlemmer, der arbejder dér, modtaget
tilbud på festen til næste år. Da dette tilbud ligger indenfor foreningens økonomiske
råderum, agter vi at acceptere det. Festen vil således finde sted i 2007, lørdag den 18.
august. Foreningens bestyrelse vil i samråd med hotellet sørge for transport fra
færgen til hotellet for de medlemmer, som vælger at lade bilen stå på Sjællandssiden.
Inge Juul Kristensen ønsker at skænke foreningen 35.000 kr. i år 2007 til
afholdelse af næste års fest. Tilsagnet blev modtaget med meget stor tak fra de
fremmødte.
( Husk hun fylder 60 år d. 19.august 2007 og derfor ikke selv deltager i festen.)
Fremlæggelse af regnskab.
Årsregnskabet, der i sin helhed var blevet uddelt til alle, blev fremlagt.

Bjarne havde forinden revideret dette, kontrolleret alle bilag samt udskrift fra
sparekassen og havde ikke haft bemærkninger. Kassebeholdning pr 31. dec. 2005 var
28 000 kroner. Bjarnes gennemgang gav ikke anledning til spørgsmål og regnskabet
blev godkendt
Indkomne forslag.
Forslag fra Harry Josefsen om at gøre isbjørnenålen til foreningens medlemsemblem
blev vedtaget. ( Nålen kan købes hos: Harry Josefsen, Gyvelvænget , 7730
Hanstholm. Telefon nr. 9796 1117.)
Eventuelt.
I.a.b., hvorefter ordet blev givet til
Jørgen Nyboe Nielsen ( Dino), der fortalte om Thulebasens udvikling fra 1974 til
dato.
Der har været en god udvikling.
• Der er kommet en del grønlandske ansatte, ligesom der også er kommet
praktikanter .
• Der blev indført skat i Thule i 1981-1982 og trækprocenten er nu oppe på 38.
• Borgerrådet spiller en rolle i dagligdagen.
Strukturreform i Grønland
Der skal ske sammenlægninger til større enheder.
• Bygderådene forsvinder
• Skatten vil stige fra 37% til ca. 42%
• Grønland forventes opdelt i 4 regioner, men der er stadig usikkerhed om,
hvordan det vil blive. Forlydener går ud på at Nuuk (Godthaab), Paamiut
(Frederikshaab) og Kangilinguit (Grønnedal) slås sammen til én storkommune
( Hvis man fortsat er interesseret i at vide noget om udviklingen, er man altid
velkommen til at rette henvendelse til Dino på: WWW.dino.gl
Forespørgsel til Dino: Bygges der aldersrenteboliger i Ivigtut. Dette kunne han ikke
besvare, men bestyrelsen er blevet orienteret om at der igangsat byggeri af et antal
boliger i Grønnedal. Hvor mange og med hvilket formål kendes endnu ikke
Forslag til Generalforsamlingen i håbet om at udbrede kendskabet til foreningen:
• Sætte et indlæg i Marineforeningens blad ”Under Dannebrog” om foreningen.
• Orientere på Grønnedal om foreningens eksistens
• Større udadrettethed fra bestyrelsen.

