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1. Meddelelse fra formanden
Kære medlemmer,
Med dette Orienteringsbrev får I indbydelsen til vores generalforsamling 2020. Bestyrelsen er efter lange og
svære overvejelser kommet frem til, at vi i disse Corona-tider ikke med ro i sindet kunne gennemføre et
flerdages socialt arrangement med fælles tætpakket bustur m.v., og vi har derfor set os nødsaget til at ændre
planer.
Generalforsamlingen 2020 vil nu blive afholdt som et endagsarrangement onsdag den 9. september i OddFellowgaarden, Jernbanegade 10, 4600 Køge. Odd-Fellowgaarden er en renoveret bygning fra 1887, der
ligger blot 1 minuts gang fra S-togsstationen midt i Køge og 2 minutters gang fra en (betalings)-parkering, så
alle kan let og smertefrit komme lige til døren.
Generalforsamlingen begynder kl. 11, og foreningen vil derefter byde deltagerne på en let forfriskning,
hvorefter der vil blive serveret en frokost, så vi kan få tid og lejlighed til at hilse ordentligt på hinanden. Alt
vil selvfølgelig blive afviklet under overholdelse af gældende retningslinjer. Bestyrelsen glæder sig til at hilse
på gamle og nye medlemmer.
Ledsagere, der ikke er selvstændige medlemmer af foreningen, vil også kunne deltage i frokosten for en
kuvertpris på 475 kr. Se nærmere på tilmeldingsblanketten bagest i dette Orienteringsbrev.
Vi har i de senere år udvidet vore bestyrelsesaktiviteter med rejser og andre arrangementer, men ’alting har
en ende’. Flere bestyrelsesmedlemmer stiller i år ikke op til genvalg, herunder jeres formand, som skal
overtage et andet formandskab, og ét må være nok.
PMO’s tiltagende digitalisering af kontakten med pensionisterne stiller efterhånden store krav, når vi skal
bistå medlemmerne. Det vil sige, at bestyrelsen må samle sine kræfter om at repræsentere de danske
medlemmer på AIACE-Int. møderne i Bruxelles, og om bistand til medlemmer i vanskeligheder af den ene og
den anden art, medmindre der på generalforsamlingen bliver valgt en fuldtallig bestyrelse, dvs. 7
medlemmer og 2-3 suppleanter.
Sker det ikke, vil vi være nødt til at skrue ned for opgaver, som ikke er strengt nødvendige, men som i de
forgangne år har været med til at styrke kontakten mellem medlemmerne, og har gjort det lidt mere festligt
at være medlem af AIACE-Danmark. Det gælder både rejsen og rent sociale arrangementer, som f.eks.
julefrokosten.
Jeg vil derfor opfordre jer til alvorligt at overveje at tage en tørn i bestyrelsen. Det behøver ikke at vare i ti
år, som f.eks. Erling Petersen og undertegnede. Mindre kan også gøre det!
Foreningen har brug for friske kræfter.

Mvh.
Marina
____________________________
Tilbagebetaling
Medlemmer, der til foreningen har foretaget indbetaling for deltagelse i det oprindelige
generalforsamlingsarrangement i Sønderborg, bedes snarest kontakte kassereren Hans Gelså på e-mail:
gelsaa1@outlook.com eller telefon: 61 16 78 71 med oplysning om nummer på bankkonto, hvortil det
indbetalte beløb kan tilbageføres.
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2. Generalforsamling 2020
Herved indkaldes til AIACE-Danmarks ordinære generalforsamling
Onsdag den 9. september 2020, kl. 11.00
på Odd-Fellowgaarden,
Jernbanegade 10, 4600 Køge

1 minuts gang fra S-togsstationen og 2 minutters gang fra mindst to parkeringspladser (8 kr/timen), så alle
kan komme nemt frem og tilbage.
I henhold til vedtægternes § 8 og § 20 fremsendes vedhæftet dagsorden for generalforsamlingen samt det
reviderede regnskab for 2019.
På grund af de ekstraordinære forhold er der ikke tilknyttet et socialt arrangement, men mødet afrundes
som sædvanligt med et fælles måltid. Inden frokosten byder foreningen på en forfriskning.
Frokostmenu 2 retter:

Souffle af torsk med tatar af røget laks, urter og bagt malt
***
Sensommer kyllingebryst med skorzonerrødder, timian og æblesky
serveret med små bagte kartofler og blomkålssalat
***
Til frokostmenuen serveres et glas vin, øl eller vand
***
Kage og kaffe
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes du tilmelde dig, se vedføjede tilmeldingsblanket.
Arrangementet er uden udgift for medlemmerne. En evt. ledsager kan deltage i måltidet mod betaling af 475
kr.
Fristen for tilmelding er den 3. august 2020.
I henhold til vedtægternes § 12 skal forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet af generalforsamlingen,
være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (i år senest onsdag den 19. august 2020).
Indkomne forslag udsendes til foreningens medlemmer senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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3. Afholdelse af generalforsamlingen 2020
AIACE-Danmark
Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 9. september 2020
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2019 samt forslag til budget for 2021
(jfr. det vedlagte regnskab for 2019 med revisorerklæring og forslag til budget for 2021)
a) Godkendelse af regnskabet for 2019
b) Vedtagelse af budgettet for 2021
c) Fastsættelse af kontingent for 2021
Bestyrelsen foreslår at fastholde et årskontingent for 2021 på 350 kr.
4. Forslag fra medlemmerne
I henhold til vedtægternes § 12 skal forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet af den ordinære
generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (i år senest
onsdag den 19. august 2020). Indkomne forslag udsendes til foreningens medlemmer senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelse (vedtægternes § 9)
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Marina Wijngaard (formand – modtager ikke genvalg)
Erling Petersen (modtager genvalg)
Solvejg Bosche (modtager ikke genvalg)
Inge Barnett (modtager ikke genvalg)
Følgende suppleanter er på valg:
Allan Dalvin (modtager genvalg)
Sven-Ole Mogensen (modtager genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (vedtægternes § 19)
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år
Revisor Arend van Duijn (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Berete Veilgaard van Duijn (modtager genvalg)
7. Forslag til sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling i 2021
8. Eventuelt
-------------------------------
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AIACE - Budget 2019 og balance per 31. december 2019
Budget
2019

Balance pr.
31.dec. 2019

130.000
0

143.573
0

7.500
137.500

3.499
147.072

Kontingent AIACE
Medlemsaktiviteter
Kontorhold
Rejseudgifter til udland
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Renter, Gebyrer
Gaver, repræsentation
Bistand i henhold til partnerskabsaftalen

49.000
30.000
15.000
15.000
25.000
30.000
3.000
3.000
7.500
177.500

54.169
17.059
5.122
9.821
25.270
27.362
2.328
805
3.499
145.435

Årets resultat

-40.000

1.637

Indtægter
Medlemskontingent
Renter
Tilskud i henhold til
partnerskabsaftalen

Udgifter

Balance pr. 31. december 2019
Aktiver
Danske Bank

Passiver
131.102

Egenkapital 1.1.2019
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2019

126.231
1.637
127.868

Kreditorer:
Forud betalt kontingent mm

250

Ikke anvendt tilskud til
Actions Sociales

2.984

131.102

3.234
131.102

Haderslev, 19 februar 2020

Jeg har gennemført en 100% kontrol af bilag til AIACE Danmarks regnskab for 2019 og konklusionen
er at selve regnskabet kan accepteres uden bemærkninger. Bogføringen er udført på en transparent
og korrekt måde.
t
kontingentet
Desværre har jeg en bemærkning vedrørende de (ganske få) medlemmer som bealer
på DKK 350 via en bank, som kræver et gebyr på DKK SO per betaling. For disse medlemmer bogfører
AIACE Danmark disse gebyrer som udgift og registrerer nettobeløbet på DKK 300 som indtægt.

Selv om den financielle følge ikke er særlig stor (det drejede sig om 5 medlemmer for året 2019)
mener jeg, at denne fremgangsmåde ikke er korrekt. Kontingentet er på DKK 350 og alle medlemmer
\\
bør indbetale dette beløb.

11/k
f19�

C I ~ ,_ \,\
Arend van Duijn
Revisor
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AIACE – Den danske sektion
Regnskab 2019, budget for 2019 og 2020 samt forslag til budget 2021
Indtægter

Budget
2019

Regnskab
2019

Budget
2020

Forslag til
Budget 2021

130.000
0

143.573
0

140.000
0

147.000
0

7.500
137.500

3.499
147.072

7.500
147.500

6.500
153.500

49.000
30.000
15.000
15.000
25.000
30.000
3.000
3.000

54.169
17.059
5.122
9.821
25.270
27.362
2.328
805

54.000
30.000
30.000
10.000
30.000
35.000
3.000
3.000

56.700
30.000
20.000
10.000
30.000
30.000
3.000
3.000

7.500
177.500

3.499
145.435

7.500
202.500

7.500
190.200

-40.000

1.637

-55.000

-36.700

Bemærkninger til budgettet for 2020:
Forudsat uændret kontingent:
Forventet antal medlemmer i 2021

350 kr.
400

Medlemskontingent
Renter
Tilskud i henhold til
Partnerskabsaftalen

Udgifter
Kontingent AIACE
Medlemsaktiviteter
Kontorhold
Rejseudgifter til udland
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Renter, Gebyrer
Gaver, repræsentation
Bistand i henhold til
partnerskabsaftalen
Årets resultat

Til orientering:
Egenkapital ved årets udgang:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

133.763
127.761
146.450
112.720
120.631
121.918
126.232
127.868
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Bilag
TILMELDINGSBLANKET
Tilmelding senest den 3. august 2020
til AIACE-Danmarks generalforsamling 2020
Onsdag den 9. september kl. 11
Odd-Fellowgaarden, Jernbanevej 10, 4600 Køge
Foreningen byder medlemmerne på frokost efter generalforsamlingen. Ledsagere kan deltage i
frokosten mod betaling, se nedenfor.
Jeg ............................................................................ tilmelder .......... person(er)
Navn på eventuel ledsager………………………………………
Kontaktoplysninger (telefon, gerne e-mail)
……………………………………………………..
Deltager i det efterfølgende måltid *
Min ledsager ønsker at deltage i frokosten.
Jeg har overført kr. 475,- til foreningens konto i Danske Bank,
reg.nr. 9570 – konto nr. 3975746, mærket AIACE GF 2020.
Husk at anføre indbetalers navn.
Ønsker vegetarmenu (sæt kryds)
En eventuel fødevareallergi specificeres: ……………………………….
………………….
*) Arrangementet er uden udgift for medlemmer. Tilmelding er imidlertid nødvendig af hensyn til restauranten.

Tilmeldingen sendes til: gelsaa1@outlook.com
eller med posten til Hans Gelså, Emborgvej 48, 8660 Skanderborg.
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