
Aarhus 1900 Ældreidræt 
Referat af 20. ordinære generalforsamling den 18. februar 2015 

i Klubhuset på Observatoriestien 
 

 

Til stede: Kirsten Grilmer, Ulla Mejlvang, Grete Hygum, Jane Schiønning, Else Hansen, Peter 

Bjerregaard og Jørn E. Seiersen. 

 

Afbud fra: Leif Tønnesen 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning for 2014 

 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. Da Hovedledelsen endnu ikke er konstitueret var den ikke 

repræsenteret ved generalforsamlingen, og formanden oplæste et brev hvor man forklarede  

baggrunden for det. 

 

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 mindedes de medlemmer der var afgået ved døden i året og aflagde 

bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kirsten Houmann takkede bestyrelsen for 

arbejdet. 

Derefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

3. Kassereren uddelte regnskab for 2014 og budget for 2015 som begge blev godkendt. 

4. Der var ikke indkommet forslag 

5. Kirsten Grilmer, Ulla Mejlvang og Jørn E. Seiersen blev genvalgt for to år. 

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. Formanden orienterede om et initiativ fra Diabetesforeningen, der opfordrede til at vi 

meldte os som indsamlere ved en kampagne den 7. juni 2015. 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak for et godt møde overrakte 

dirigenten en flaske med tak for god mødeledelse. 

 

 

 

Foreningen var efter generalforsamlingen vært ved en kop kaffe med brød. 

 

 

Ref. Jørn Seiersen    Dirigent: Kjeld Kristensen 

 


