Velkommen til ZBO'erne
Som det vil være en del af medlemmerne bekendt, har der i nogen
tid været forhandlet om en sammenslutning af Z80 BrugerGruppen
(ZBG) og Microcomputer User Group (MUG).
På en ekstra~ordinær generalforsamling· i ZBG d. 6 marts 1990,
blev det efter forudgående forhandlinger om for,eningens fremtid og
muligheder, .enstemmigt, vedtaget at 'fusionere til' MUG, således at
ZBG's medlemmer bliver MUG-~edlemmer og allerede nu kan benytte
alle MUGs faciliteter.
ZBG's tilbageværende værdier, bibliotek m.m. ~verføres til MUG,
svarende til 1/2 års kontingent.
Herefter opkræves normalt kontingent fra 1 november 1990.
Det har været et ønske, fra begge sider, med 'foreningen' at danne
basis for et højere aktivitetsniveau til fælles gavn.
Af hensyn til fremtidige dispositioner vil det være en stor hjælp
at få et skøn over hvor mange, der evt. kan tænke sig at fortsætte
som medlem også efter det 'gratis' kontingent-halvår.
Sæt kryds og send kµponen til:
Lars Gråbæk.
Esbern Snares Gade 6, st.tv.
1725 Kbh. V.
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Referat fra

·zBO Brugergruppens ekstraordinære/afsluttende
generalforsamling
Resume:
Som .det er fremgået af tidligere udsendte referater, blev det· på genera lforsaml ingen den 31-1-1990 besluttet, at 280 Brugergruppen skulle nedlægges eller
"fusioneres" med en anden forening. ·
Da der var mødt for få medlemmer til at kunne vedtage en sådan-beslutning (2/3
af medlemmerne nødv.), indkaldtes til en ny generalforsamling (denne), hvor en
_endelig beslutning, iflg. vedtægterne, kan ske ved 2/3 majoritet af de frermiøcfte •.

Tirsdag 6 marts 1990. Kl. 18.00 I Datalogisk Institut, (N034) /
Universitetsparken 1, 2100 Kbh. Ø.
Der var fremmødt 6 medlemmer.
Pkt. 1: John B. Jacobsen valgtes til dirigent.
Pkt. 2: Viggo Jørgensen valgtes til referent.
Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab for 1988 og 1989.
Regnskabet kunne ikke godkendes på grund af nogle beløb
som den tidl. formand Kurt Neierdi havde hævet til trykning
og udsendelse af et 'Z80 NYT', som hverken bestyrelse,
redaktør eller medlemmerne har set !
Beklageligvis kom den tidl. formand Kurt Neierdi ikke (ej
heller afbud), så der kunne blive redegjort for beløbene, som
lovet på den foregående generalforsamling, - •dengang var disse
papirer desværre blevet fjernet fra hans bil, men det skulle
nok blive klaret til denne generalforsamling!
·
Efter nogen drøftelse om dette uholdbare forhold blev det
imidlertid besluttet, først at kontakte KN telefonisk / anbef.
.-brev for at få en "mindelig ordning" m.h.t. penge, materiel og
bibliotek mv.
SåJremt dette ikke lykkes, skal en del af foreningens midler,
om nødvendigt, anvendes til juridisk assistance for at få
foreningens værdier/ejendele udleveret.
Pkt. 4: Foreningens fremtid:
Efter en gennemgang af foreliggende muligheder besluttedes
det derefter enstemmigt, at gå ind for en tilslutning til MUG,
- Microcomputer User Group -

Foreningens aktiver, hardware og biblioteket overføres til.
MUG, hvorefter alle medlemmer opnår 1/2 års medlemskab
evt. mere, afhængig af resultatet i pkt. 3.
Pkt. 5 & 6 bortfaldt..
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
_ Z80 Brugergruppens . Indkøbsforening

Pkt. 1: John B. Jacobsen · valgtes til dirigent.
Pkt. 2: Viggo Jørgensen valgtes til referent.
Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab for 1988 og 1989..
Pkt. 4: Nedlæggelse af Indkøbsforeningen blev besluttet.
Værdier/tab overføres til Brugerforeningen.
Pkt. 5: Eventuelt (bortfaldt).

--------------------------- -----------Vedr. revision af regnskaberne for 1988 og 1989

Det udarbejdede regnskab er gennemgået og sammenholdt med
bilagene, samt udskrifter fra bankbog· og giro. ·
Der er ikke fundet uoverensstemmelser af nogen· art mellem
det førte regnskab, bilagene og det fremlagte regnskab for
begge år.
Dog skal det påpeges, at der i 1989 har været 3 posteringer,
hvor bilagene ikke har været fyldestgørende, og der bør
således på generalforsamlingen fremlægges dokumentation for
brugen af disse beløb, før godkendelse af regnskabet bør ske.
Det drejer sig om følgende bilag:
Porto kr. 880,00 sammenholdt med at der ikke er udsendt.
Z80 NYT i 1989.
Indkøb af disketter kr. 668,56
Udbetaling a conto kr. 5.500,00 for trykning af Z80 NYT,
som ikke er udkommet. Er i årsafslutn. opført på fejlkonto.
Alle tre beløb' er udbetalt til samme person.
sign. / Peter Fahnøe

