Velkommen 2017-18

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde alle meget velkommen til
denne del af brancheafdelingens årlige generalforsamling.
Formen med den to delte generalforsamling, er valgt for at flest
mulige kan og har mulighed for at deltage. Det har vi valg som
den bedste løsning vel vidende at denne form også har ulemper
ved f.eks. at der ikke kan stilles forslag på selve
generalforsamlingen.
Med jeg håber at I vil deltage i debatten og de beslutninger vi skal
tage i dag.
En varm velkomst til jer alle
Så skal vi i gang igen og traditionen tro, vil jeg gerne bede
generalforsamlingen om, at vi i fællesskab mindes de kollegaer og
kammerater som er afgået ved døden siden sidste
generalforsamling.
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Karsten Stenholdt
Karl Birger Wulff Olsen
Karsten Damsgaard
Bent Rasmussen
Carlo Udengaard
Ib Rudbjerg

Om dem alle har vi hver for sig forskellige minder og
begivenheder, som ved forskellige lejligheder vil blive bragt frem.
Det er derfor ekstra hårdt at skulle erkende, at de ikke er her mere.

Det ene øjeblik oplever vi trygheden i det kendte - for øjeblikket
efter, at møde livets mere barske facetter.
Sådan er vores tilværelse og Sådan er livet ?
Fællestrækket for de kollegaer vi i dag mindes er, at de på hver
deres egen måde har været med til at præge Brancheafdelingens
udvikling og dermed vores fælles arbejdsplads Busselskabet
Århus Sporveje og for mig er der ingen tvivl om, at deres minde
vil leve i vores hjerter fremover.
Jeg vil derfor gerne bede alle om at vi sammen kan samle vores
tak for et godt og loyalt kammeratskab i et:
“ÆRE VÆRE DE AFDØDES MINDE”
Tak
En anden god tradition vi har i Brancheafdelingen, er før vi starter
generalforsamlingen synger vi en sang.
Det gør vi både fordi det er en god tradition, vi gør det
forhåbentlig også fordi vi kan lide det - men sidst men ikke
mindst, så gør vi det fordi vores forretningsorden pålægger os det.
Jeg vil derfor foreslå vi synger den omdelte sang.
Vi skal nu i gang med selve generalforsamlingen og vi skal derfor
have valgt en dirigent til at lede generalforsamlingen på en god,
saglig og værdig måde.

Det skal være en dirigent der kender vores love og
forretningsorden og loyalt kan lede generalforsamlingen, så vi i
fællesskab kan diskuterer vores problemer og løsninger på disse
på en åben og ærlig måde.
Så jeg vil på bestyrelsens vegne foreslå. Men jeg skal selvfølgelig
spørge forsamlingen om der skulle være andre forslag.
Tillykke med valget.
Med disse bemærkninger overgiver jeg ordet til dirigenten.

