
Referat af generalforsamling 2018rev

Referat af generalforsamling i H,C. Ørsted selsskabet tirsdag 10.04.2018

1. Valg af dirigent
     Kim Hansen valgt.

2. Bestyrelsens beretning
     Beretningen omdelt til deltagerne. Vedtaget

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
     Udsendt til alle medlemmer. Godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100. Godkendt. Dog kr. 50 
for unge under 25.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Hansen og Troels Krøyer. Genvalgte.

6. Forslag
     Ingen.

7. Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  valgt til at opstille og 
assistere med regnskab for næste år.

8. Evt.
 1.  Erklæring fra Gunnar Ørsted oplæst:
    "Til H.C. Ørsted. Selskabets  generalforsamling april 2018, punkt 8: 
Eventuelt.

Tillad mig vedr. Selskabets drøftelser med DONG som oplyst i indkaldelse til
generalforsamlingen at bemærke flg:
Bemeldte drøftelser finder sted på et tidspunkt, hvor der - som måske ikke
alle ved - fra medlemmer af familien Ørsted er indgivet stævning imod DONG
"for brugen af efternavnet (slægtsnavnet) Ørsted" , og hvor drøftelserne og
en derpå flg. mulig aftale også kan ses i dette lys:
Et alment respekteret navn fra 1800-tallet søges p.t. annekteret af et 
entreprenant milliard- firma uden synderlig reputation (hertil formenes jo netop
navneskiftet at
bidrage). H.C. Ør-
sted Selskabet er ikke ene om at have stiftet bekendtskab med firmaets om-
fattende bestræbelser på ligesom at vinde hævd på på deres brug af navnet;
bestræbelser, som kan få følger  for rigtig mange danske ef-
ter - navne og derudover fremme tendenser til, at stat og Big business optræder
stadig mere nærgående i civilsanfundet og i det private.
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Ovenstående er så imidlertid ikke en henstilling om eller opfordring til at 
"tage
parti" i bemeldte navnestrid, men alene en så at sige pligtskyldig henledning 
af opmærksomheden på en anden del af konteksten omkring Selskabets
drøftelser med DONG.

Venlig hilsen

Gunnar Ørsted
Mdl. af H.C. Ørsted Selskabet, og 
Medingiver af stævning imod DONG"

 2. Formanden bad alle medlemmer om at tænke på at finde yngre medlemsemner, da 
vi må forberede et         generationsskifte i foreningen.

3. Hvis det lykkes at finde et lokale til opstilling af udstillingen i sommer, 
vil der blive brug for nye og flere frivillige. Overvej gerne emner.

Underskrift:
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