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Et specielt forår
Meget måtte aflyses i de tre forårsmåneder, marts, april
og maj. Vi nåede akkurat at holde forårets
hovedbestyrelsesmøde med bl.a. behandling af regnskab
og budgetter. Det var hos CUBIC i Brønderslev den 11.
marts – dagen med det meget omtalte pressemøde, hvor
statsministeren lukkede landet ned.
De planlagte generalforsamlinger i sektionerne blev
efterfølgende udskudt på ubestemt tid. I Nordjysk Sektion
har man besluttet at udskyde generalforsamlingen helt til
næste år. De øvrige sektioner vil afholde
generalforsamlingerne i år.
I henhold til Elektroteknisk Forenings vedtægter skal
generalforsamlinger i princippet finde sted inden
udgangen af april - men der er jo tale om force majeure,
hvor foreningens vedtægter må vige.
I Fynsk Sektion håbede man indtil det sidste på, at kunne
afholde et arrangement den 10. juni ved golfanlægget
Great Northern i Kerteminde, fordi det kunne holdes som
et udendørs arrangement. Men da det trak ud med at få
de præcise deltagerbegrænsninger, måtte det også
aflyses/udskydes her få dage før.
Lige nu er der kun et enkelt arrangement annonceret på
vores hjemmeside.
Vi vender tilbage med nye arrangementer, når der er
noget klart fra sektionerne.
Da vores aktive sæson jo er vinterhalvåret, vil det –
måske med enkelte undtagelser - først være til efteråret,
at vi mødes igen.

Hovedforeningens regnskab OK
Elektroteknisk Forening fik i 2019 mindre ind i
kontingentindtægter end budgetteret. Til gengæld fik vi
mere ind fra bannerannoncer og værdipapirer.
Webudgifter, markedsføring, revision, bogføring kostede
mindre end budgetteret. Resultatet – et underskud på
2.181 kr. – kunne dermed karakteriseres som
tilfredsstillende.
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Kontingentet sættes lidt op
Efter to år med et kontingent på 535 kr. inkl. moms
sættes det næste år op til 550 kr. Dette for at følge med
prisudviklingen.
Her kan du hente hovedforeningens regnskab:
http://www.dkef.dk/1648/2020-03-11-beretning-for-2019

Her kan du læse beretningen for 2019:
http://www.dkef.dk/1648/2020-03-11-beretning-for-2019

Nyt navn?
I hovedbestyrelsen er der i de senere år arbejdet med
forskellige udviklingstiltag. Én af de ideer, der arbejdes
med, er at give foreningen et nyt navn. Håbet er, at et
nyt navn måske kan tiltrække nye medlemsgrupper, især
yngre personer med interesse for teknik.
For at aktivere både nuværende og måske kommende
medlemmer i processen vil vi til efteråret gennemføre en
navnekonkurrence på de sociale medier.

Kommende arrangementer
København-Sjællands Sektion:
Torsdag den 15. oktober 2020 kl. 17.00: Filmaften hos
PHOENIX CONTACT A/S Hammerholmen 43 C, 1. tv. 2650
Hvidovre.
På programmet står der denne aften 2 helt forskellige film
om elektricitet og mennesker. Den første film er "Kampen
om strømmen - Jævn- eller vekselstrøm". En film om
kampen mellem Thomas Edison og Nikola Tesla. Filmen
varer ca. 45 minutter, og efter en kort pause viser vi den
anden film "Finn og Jacob som elektrikere". Efter filmene
serveres en sandwich samt kaffe. Deltagergebyr: 150,00
kr. Information om tilmelding udsendes senere.
http://www.dkef.dk/1647/2020-10-15-filmaften

Vi ønsker alle vores medlemmer en
rigtig god sommer!
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