
Aarhus 1900 Ældreidræt 
Referat af 22. ordinære generalforsamling den 22. februar 2017 

i Klubhuset på Observatoriestien 
 

 

Til stede: Kirsten Grilmer, Ulla Mejlvang, Leif Tønnesen, Karin Søby, Grethe Olesen, Peter 

Bjerregaard og Jørn E. Seiersen. 

Fraværende: Jens Brønd 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning for 2016 

 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 42 medlemmer til stede. Hovedledelsen var ikke  repræsenteret ved 

generalforsamlingen. 

 

1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Tommy Gilkou som 

dirigent.  Tommy 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. Formanden omtalte bl. a. den kommende 

cykeltur til Morup Mølle i juni måned. Anni Lysmose takkede for en flot beretning, 

hvorefter bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Kassereren uddelte regnskab for 2016 og budget for 2017 som begge blev 

godkendt. 

 

4. Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

5. Jørn Seiersen havde ikke ønsket genvalg. Ulla Mejlvang og Jens Brønd blev 

genvalgt for to år og Grethe Olesen blev valgt for to år.  

 

6. Peter Bjerregaard og Kurt Holdgaard Jensen blev valgt som bestyrelsessuppleanter 

for et år. 

 

7. Inga Christoffersen blev valgt som revisor for to år og Inger Bruun som 

revisorsuppleant for et år. 

 

8. Da det i øjeblikket er uklart hvordan 1900's Hovedbestyrelse/Repræsentantskab skal 

se ud fremover, besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til, hvis 

der skulle blive behov for det, at udpege en person, der sammen med Formanden og 

Kassereren  repræsenterer afdelingen i Hovedforeningens  repræsentantskab. 

 



9. Formanden rettede en tak: 

-  til Inger Bruun og Leon Henriksen for deres indsats som livreddere. 

-  til Ketty og Johannes for deres aldrig svigtende assistance ved kaffebrygningen. 

-  til Anni Lysmose for hendes arbejde med hjemmeside og billedgalleri. 

-  til Jørn Seiersen for hans arbejde i bestyrelsen. 

 

Formanden orienterede om et kommende arrangement den 10. maj hos Clausens 

Fiskehandel på Havnen som kompensation for det aflyste arrangement med 

Summerbird. 

 

Anni Lysmose annoncerede at billeder fra fastelavns mødet var kommet på 

hjemmesiden. 

 

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og overrakte dirigenten en 

flaske med tak for god ledelse. 

 

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

 

 

 

Ref. Jørn Seiersen    Dirigent: Tommy Gilkou 


