
 

 

Ordinær generalforsamling i foreningen
DET SVINGER I SVENDBORG

Afholdt i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg
Den 18. september 2017   - Jean Bernard Foucaults fødselsdag

 
1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen.

Leif Alken blev 
Dirigenten konstaterede, 
indkaldt i h.h.t. ved

2. Formandens beretning 
- og diskussion 
 

 
Formanden redegjorde for Lindø
bestyrelsen har haft som følge 
Henvendelsen til Olafur Eliasson medførte et afslag, og herefter 
var der i bestyrelsen alvorlige overvejelser om, hvordan vi skulle 
komme videre.
Omkring som
mm.
vindhastigheder, som følge af den nedsatte luftmodstand.  Disse 
beregninger er bekræftet af Ivar Balslev. 
Et r
kan bære 1 ton. Og samtid
er sket en betydelig udvikling i retning af stadig tyndere og 
stærkere materialer.
I  efteråret besluttede Svend Erik Hansen at forlade bestyrelsen. 
F
Svend Eriks betænkeligheder, og unders
Svend Eriks store arbejdsindsats gennem alle årene.
 
Formandens beretning blev godkendt.
 
 
 
 
 
  

Ordinær generalforsamling i foreningen
DET SVINGER I SVENDBORG 

Referat 
Afholdt i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg 

Jean Bernard Foucaults fødselsdag 

Formanden bød velkommen. 
Leif Alken blev enstemmigt valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var re
indkaldt i h.h.t. vedtægterne. 
 
Formanden redegjorde for Lindø-forsøget og for de overvejelser 
bestyrelsen har haft som følge af vindproblemerne.
Henvendelsen til Olafur Eliasson medførte et afslag, og herefter 
var der i bestyrelsen alvorlige overvejelser om, hvordan vi skulle 
komme videre. 
Omkring sommerferien kom det frem, at en tyndere wire på 3. 
mm. ville bringe pendulet til at fungere ved højere 
vindhastigheder, som følge af den nedsatte luftmodstand.  Disse 
beregninger er bekræftet af Ivar Balslev.  
Et riggerfirma i Vejen har givet oplysninger om
kan bære 1 ton. Og samtidig har de oplyst, at der på dette om
er sket en betydelig udvikling i retning af stadig tyndere og 
stærkere materialer. 
I  efteråret besluttede Svend Erik Hansen at forlade bestyrelsen. 
Formanden beklagede dette skridt, men havde fuld forståelse for 
Svend Eriks betænkeligheder, og understregede betydningen af 
Svend Eriks store arbejdsindsats gennem alle årene.
 
Formandens beretning blev godkendt. 
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var der i bestyrelsen alvorlige overvejelser om, hvordan vi skulle 
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at fungere ved højere 

vindhastigheder, som følge af den nedsatte luftmodstand.  Disse 

iggerfirma i Vejen har givet oplysninger om, at en 3 mm. wire 
at der på dette område 

er sket en betydelig udvikling i retning af stadig tyndere og 

I  efteråret besluttede Svend Erik Hansen at forlade bestyrelsen. 
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Svend Eriks store arbejdsindsats gennem alle årene. 
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3. Forelæggelse og 
godkendelse af 
årsregnskab 

Kassereren  fremlagde det reviderede regnskab. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4.    Fastsættelse af 
        kontingent       

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingent til kr. 100,- pr. år. 
Generalforsamlingen vedtog forslaget. 

5.    Indkomne forslag Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes paragraf 
5. stk 1. : 
 
”På generalforsamlingen vælges 5-7 medlemmer for 2 år ad 
gangen” 
 
Denne formulering foreslås ændret til: 
 
”På generalforsamlingen vælges 5 – 8 medlemmer for 2 år ad 
gangen” 
 
Generalforsamlingen godkendte denne vedtægtsændring. 
 

Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 

Leif Alken, Søren Bøving, Peder Larsen og  Poul Vase blev genvalgt 
til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen foreslog, at arkitekt Elisabeth Ulbæk blev indvalgt i 
bestyrelsen på den ledige bestyrelsespost efter Svend Erik 
Hansen. 
 
Elisabeth redegjorde for sit kendskab til projektet, som hun har 
fulgt og aktivt medvirket i siden dets start i 2011. 
 
Elisabeth Ulbæk blev indvalgt med akklamation. 
 
 

7. Valg af revisor og 
revisorsuppleant 

Niels Kr. Skov blev genvalgt som revisor, og Advokat Lars Skjødt 
blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 

8. Evt. Inger Allan efterlyste forsamlingens reaktion på mulighederne for 
at projektet kan realiseres. 
Ole Rønn henledte opmærksomheden på den forskning, der i 
øjeblikket udføres på basis af den bæreevne, som findes i 
edderkoppespind. 
Axel Malchow og Freddy Caspersen bakkede op om projektet. 
Der var ingen negative udmeldinger. 
 

 
Referent: Poul Vase 


