
Aarhus 1900 Ældreidræt 
Referat af 19. ordinære generalforsamling den 19. februar 2014 
i Klubhuset på Observatoriestien 
 
Til stede: Grete Hygum, Jane Schiønning, Kirsten Grilmer, Johs. Andersen, Else Hansen og Jørn E. 

Seiersen. 
Afbud fra: Ulla Meilvang og Leif Tønnesen 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning for 2013 
 3. Forelæggelse af regnskab og budget 
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 6. Valg af suppleanter 
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

8. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab, jfr. par. 13 
 9. Eventuelt 
 
Inkl. bestyrelsen var 34 medlemmer til stede samt hovedformanden Peter Larsen. 
 

1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Kjeld Kristensen som 
dirigent.  Kjeld blev valgt, takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden. 

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Peter Bjerregaard 
takkede bestyrelsen for arbejdet og efterlyste flere løbere. 
Derefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

3. Kassereren gennemgik de enkelte poster i regnskabet, og besvarede spørgsmål til 
enkelte poster. Bl.a. at indtægterne fra ”Sculptures” samt den reducerede husleje var 
den væsentligste årsag til det fine overskud. Der blev rettet en tak til ”Skulptures-
vagterne” og flere foreslog at man placerede  kontanterne til en bedre rente. 
Regnskab for 2013 og budget for 2014 blev godkendt. 

4. Der var ikke indkommet forslag 
5. Grete Hygum, Jane Schiønning og Else Hansen blev genvalgt for to år. 

Johannes Andersen havde ønsket at forlade bestyrelsen og Ulla Mejlvang blev valgt 
for et år. Kirsten Grilmer og Børge Helmer rettede en stor tak til Grete Hygum for 
hendes indsats som formand. 

6.  Peter Manøe Bjerregaard og Leif Tønnesen blev valgt som bestyrelsessuppleanter for 
et år. 

7. Inga Christoffersen og Kirsten Houmann Magnussen blev valgt som revisorer og Leif 
Tønnesen som revisorsuppleant. 

8. Kirsten Grilmer, Grete Hygum og Ulla Mejlvang repræsenterer klubben i 
hovedforeningens  repræsentantskab. 

9. - Børge Helmer foreslog at man etablerer et møde med foredrag om ”Lær at redde liv”. 
- Lena Deleuran Nørgaard opfordrede til at man deltog i ”Kend Din By” arrangementet 
den 22. maj kl. 11 – 13 på Store Torv. 
- Hovedformanden takkede for indsatsen i forbindelse med ”Sculptures” og udtrykte 
håb om at foreningen fremover kan trække på hjælp fra Ældreidræt. 
 
Dirigenten fik overrakt en flaske rødvin med tak for god mødeledelse. 

 
Foreningen var efter generalforsamlingen vært ved en kop kaffe med fastelavnsboller. 
 
 
Ref. Jørn Seiersen    Dirigent: Kjeld Kristensen 


