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Nye i bestyrelsen

Du kan stadig nå det:

Er Danmark
et kristent land?
Foredrag arrangeret af 
HS Aalborg i samarbejde med 
Folkeuniversitetet.

Onsdag 6. marts
kl. 17.00-19.00
Aalborg Universitet
Strandvejen 12-14, Aalborg

Pris: 125 kr.
(som medlem af HS får du 50 
kr i rabat. Ved tilmelding skal 
du betale det fulde beløb og får 
derefter refunderet rabatten på 
mødet).

Tilmelding:

www.kortlink.dk/fuaalborg/wr56

Én forlod bestyrelsen og tre nye kom til.
Det blev resultatet, da generalforsam

lingen i HS Aalborg 12. februar valgte 
bestyrelse.

Næstformanden gennem de seneste 
fire år, Jørgen Harder, ønskede at blive 
afløst i bestyrelsen, der i det seneste år 
har haft seks medlemmer.

Nyvalgt blev Kjeld Lanng og Birgitte 
Rasmussen, mens der var genvalg til 
Jørn Rosborg, Tage Pedersen, Michelle 
Kaptain, Bente Andersen og Steen Tim
mermann.

Med valget har HS Aalborg nu en 

fuldtallig bestyrelse på syv medlem
mer, der er det maksimale antal ifølge 
vedtægterne.

Endvidere blev John Skinnebach-Larsen 
nyvalgt som suppleant.

Formanden genvalgt
På et kort bestyrelsesmøde efter general
forsamlingen konstituerede bestyrelsen 
sig.

Jørn Rosborg og Tage Pedersen blev 
genvalgt som henholdsvis formand og 
kasserer, mens Kjeld Lanng indtager 
posten som næstformand. Steen Timmer
mann varetager opgaven som bestyrel
sens sekretær.

Læs generalforsamlingens referat 
i sin fulde ordlyd på næste side.

Tre nye blev valgt til bestyrelsen, 
da HS Aalborg holdt general-
forsamling  

Filosofisk Café tager hul på forårssæsonen
19. februar kl. 19 på Huset, Hasserisgade i Aalborg (blåt lokale): Hvad er altruisme?
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Filosofisk Café
Filosofisk Café er åben 
for alle. Du er derfor 
velkommen til at tage 
naboer, venner og be
kendte med – og tilmel
ding er ikke nødvendig.

Tirsdag 19. februar:
Hvad er altruisme?
Tirsdag 12. marts: 
Hvad er svigt?
Tirsdag 9. april:
Hvad er en god død?
Tirsdag 14. maj: 
Hvad er tryghed?

Sted: Huset, Hasseris
gade, Aalborg, kl. 1921 
(blåt lokale) 

Åbne 
bestyrelsesmøder
Bestyrelsens møder i 
Humanistisk Samfund 
Aalborg er åbne for 
foreningens medlem
mer.

Tirsdag 29. januar
Tirsdag 12. februar 
 (efter generalfors.)
Tirsdag 19. marts
Tirsdag 30. april
Tirsdag 28. maj 
Tirsdag 18. juni

Alle møder holdes i 
Huset, Hasserisgade 10 
i Aalborg fra kl. 19.00 
(orange lokale).

Foredrag
Er Danmark 
et kristent land?
6. marts kl 1719
Folkeuniversitetet.

Offentlige møder
Brønderslev 13. marts
kl 1921
(Brønderslevhallen, 
Knudsgade 1).

www.hs.dk/aalborg

Mail: aalborg@hs.dk

Facebook: 
Humanistisk
Samfund Aalborg

Formand Jørn Rosborg bød velkommen til 
13 deltagere.

1. Valg af dirigent: Kjeld Lanng blev valgt 
som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning: Jørn Rosborg 
fremlagde bestyrelsens beretning om 
lokalforeningens aktiviteter i det forløbne 
år og konstaterede, at aktivitetsniveauet 
har været højt:

Lokalforeningen havde pr 05.02.2019 
113 medlemmer, hvilket er en fremgang 
på 14 ifht sidste års generalforsamling.

En medlemsundersøgelse i foråret gav 
bestyrelsen et godt indtryk af medlem
mernes ønsker og forventninger.

Bestyrelsen har holdt 10 møder og 
derudover korresponderet pr. mail, sms 
og telefon.

Der er oprettet en konfirmationsgruppe 
i lokalforeningen og første humanistiske 
konfirmationsceremoni holdes 02.05.2020 
i AKKC.

I Aalborg kommune samarbejder vi 
med tre byrådsmedlemmer, der fungerer 
som ’humanistiske giftefogeder’.

Der har været holdt fire medlemsmøder 
og otte Filosofisk Café-arrangementer. 
Desuden blev der holdt ’Humanistisk 

Julebord” i december.
Jørn Rosborg har holdt foredrag på 

Hjørring Gymnasium.
Vi er i gang med at holde offentlige 

møder i Vendsyssel om de humanistiske 
ceremonier. Det første blev holdt i Fred
erikshavn 15.01.2019 og dernæst kommer 
Hjørring i februar og Brønderslev i marts.

Fire medlemmer deltog i HS’ lands
møde i 2018.

Vi har deltaget i HS’ frivillighedsseminar 
og jubilæumsfest i oktober.

Vi har deltaget i HS’ fremtidsseminar 
om foreningens arbejde.

Lokalforeningens folder ”Ikke-religiøs 
begravelse i Aalborgområdet” er ført 
ajour og i efteråret indbyder vi begrav
elsesforretninger til møde med orienter
ing og oplæg om samarbejde.

To fra lokalforeningen er i 2018 certi-
ficeret som ’humanistiske samtalepart
nere,’ og har kontakt til Aalborg Universi
tetshospital om samarbejde, men endnu 
ingen afklaring.

Vi har haft en kronik i NORDJYSKE 
Stiftstidende om ligestilling af livssyn.

Om de kommende aktiviteter:
Vi har henvendt os til samtlige un

dervisere i religion og samfundsfag på 
nordjyske gymnasiale uddannelser med 

tilbud om undervisning. Foreløbig er der 
aftale med Frederikshavn Gymnasium om 
foredrag i marts.

Vi har i marts foredrag i Folkeuniver
sitetet: Herbener om ”Er Danmark et 
kristent land?” Desuden arbejder vi med 
emner til kommende sæsoner, fx en 
ny film af Lone Frank og Pernille Rose 
Grønkjær.

Filosofisk Café fortsætter fra 
19.02.2019.

Vi har planer om at deltage i Aalborg 
Pride 2019.

I efteråret holder vi møde med begrav
elsesforretninger.

Beretningen blev enstemmigt god
kendt.

3. Regnskab: Tage Pedersen frem
lagde lokalforeningens regnskab, der er 
revideret og godkendt af revisior Niels 
Sjørvad.

Vi har modtaget lokalkontingent på 
3.960 kr fra landskassen. Desuden har vi 
fra landskassen modtaget 7.032 kr som 
betaling af omkostninger ifbm offentlige 
møder (en del af disse omkostninger 
falder efter dette regnskabsår). I året har 
der således været indtægter på 10.992 kr.

Vi har haft udgifter på 5.918,30 kr. og 
kassebeholdningen er på 5.073,75 kr.

Regnskabet blev enstemmigt god
kendt.

4. Indkomne forslag: Der var ikke ind
kommet forslag.

5. Valg af bestyrelse
Genvalg:
• Jørn Rosborg
• Tage Pedersen
• Michelle Kaptain
• Bente Andersen
• Steen Timmermann

Nyvalg:
• Kjeld Lanng
• Birgitte Rasmussen
• John Skinnebach-Larsen (suppleant)

6. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Niels Sjørvad blev genvalgt som revisior.
Jørgen Kristiansen blev genvalgt som 
revisiorsuppleant.

7. Eventuelt: Da ingen ønskede ordet, 
afsluttede dirigenten generalforsamlin
gen.

Referent Steen Timmermann.
Referat godkendt af dirigent Kjeld Lanng.

Referat fra generalforsamling i HS Aalborg 12. februar 2019


