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Grønnedalsforeningens Årsfest d. 16.08.09 
 

Generalforsamling  
 

1. Åsberetning ved fungerende formand Bjarne Heron Pedersen   
( se bilag) 
 
Erik og Vagn blev mindet ved en kort stilhed. 
Bestyrelsen har haft nogle problemer med det tekniske i forbindelse med 
overdragelsen af foreningens samlede papirer.  
 
Der har været arbejdet på at bevare en helikopter landingsbane. 
Vha. gamle rapporter er det tilsyneladende lykkedes at få skrinlagt tanken om 
at nedlægge landingsbanen. 
Peter Jørgensen : opfordre til at man er mere udfarende i forhold til 
profileringen af foreningen  
Mere aktivitet på hjemmesiden med opdaterede billeder f. eks.  
Det er ikke nok med billeder fra tidligere fester.  
 
Der skal arbejdes på at få aktiviteten sat i gang. 
Det foreslås, at der udgives et nyhedsbrev. 
  
Johnny : Der bør laves en beskrivelse af denne fest med påmindelse om at det 
næste år er 25 års jubilæum.  
Der bør arbejdes på at sikre medlemstallet og deltagelsen i festen.  
 
Kan der laves et chatroom, så man kan få en nutidig dialog.  
Måske vil det sikre, at der kommer flere unge med. 
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2. Økonomi 

 
Regnskabet er bærer præg af at det har været svært at få det hele fra boet. 
Der mangler bilag for 2008 
Regnskabet viser, at det er muligt at gennemføre årsfesten 2010. 
 
Det nye regnskab må tage udgangspunkt i det som banken dokumenterer 
sammen med den aktuelle kassebeholdning. 
 
Banken har bekræftet Foreningens saldo pr. 7. 08.09  
Regnskabet Godkendt 
 

3. Valg  
 

Bjarne Hebon Pedersen modtog valg til formand for den kommende periode.  
 
På valg :  
Ove Mejlgaard  Genvalg  
Wasau 
 
Peter Jørgensen blev foreslået – han har kontakt ti Dalen pr. dato 
Petr valgt ind i stedet for Wasau 
 

4. Evt.  
Der er kommet forespørgsel om muligheden for at komme derop på besøg. 
 Har været forsøgt flere gange idet der ikke er handelsmuligheder og 
Grønlandskommandoen er ikke villig til at lade turisterne handle i kantinen.  
 
Transporten er også et problem.  
Det skal evt. gøres så der er indkvartering udenfor basen evt. fly til Grønland 
og så krydstogtmulighed.  
Der kan tages kontakt til hotellet.  
 
Der er stemning for at man skal arbejde med sagen.   
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Udenfor mødet fremlagde Peter Jørgensen de sidste nye billeder fra 
Grønnedal.  

( Taget d. 15.08.09)  
 
Det gav anledning til at man sammen fik gravet frem, hvordan det havde været 
før, og hvordan det er nu.  
Noget blev til kvalificererede gæt.  
( En god måde at få hyggesnakket,) 
 
Han fortalte, at han ( som gammel bådsmand ) havde været oppe og pebet Erik 
Thomsen ud i forbindelse med hans død. 
 
 

 
 
 
 


