Aarhus 1900 Ældreidræt
Referat af 23. ordinære generalforsamling den 21. februar 2018
i Klubhuset på Observatoriestien
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2017
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab jf.§ 17
9. Eventuelt

Til stede:

Kirsten Grilmer, Leif Tønnesen, Ulla Mejlvang, Grethe Olesen, Jens Brønd, Peter Bjerregaard,
Kurt Holdgaard og Karin Søby

Inkl. bestyrelsen var 42 medlemmer til stede. Fra Aarhus 1900 deltog hovedformand Mads Warming i
generalforsamlingen.
1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Tommy Gilkou som dirigent.
Tommy blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.
2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden omtalte endvidere,
at cykelturen i juni går til Ellestedet i Ørbæk på Fyn. Anni Lysmose takkede for en superflot
beretning og sagde desuden tak til bestyrelsen for det fine arbejde, som de har lavet i årets løb.
Kirsten Magnussen kunne fuldt ud tilslutte sig Annis ord. Herefter blev bestyrelsens beretning
godkendt.
3. Kassereren havde på forhånd uddelt regnskab for 2017 samt budget for 2018 efter Tommys
forslag sidste år. Gunnar Thrane Minds spurgte til den store kassebeholdning. Formanden
sagde, at pengene bl.a. skal bruges til vores 25 års jubilæum i 2020, hvor vi ligesom ved vores
20 års jubilæum vil holde en stor fest. Regnskabet og budgettet blev herefter godkendt.
4. Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Karin Søby ønskede ikke genvalg. Kirsten Grilmer og Leif Tønnesen blev genvalgt for to år,
og Kurt Holdgaard blev valgt for to år.
6. Peter Bjerregaard og Anne Gilkou blev valgt som bestyrelsessuppleanter for et år.
7. Kirsten Magnussen blev valgt som revisor for to år, og Inger Bruun som revisorsuppleant for
et år.
8. Generalforsamlingen besluttede 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. Formanden mente ikke, at det var aktuelt med en
repræsentant og sagde desuden, at der heller ikke er noget krav om, at vi skal stille med nogen.
9. Mads Warming takkede for, at han måtte deltage i generalforsamlingen. Han fortalte, at de p.t.
er fire personer i hovedbestyrelsen. Han gjorde desuden opmærksom på, at de meget gerne vil
have nogen til at træde ind. Er man interesseret heri, må man meget gerne kontakte ham.
Hovedbestyrelsen vil gerne repræsentere så mange medlemmer som muligt for bl.a. at sparre
med dem. Man skal ikke føle sig presset. Man må også gerne bare komme og se, hvad der

foregår.
10. Tommy gjorde opmærksom på, at der ikke var mange oplysninger at finde på
hovedbestyrelsens hjemmeside. Mads indrømmede, at han ikke er glad for hjemmesiden. Men
i forbindelse med etableringen af Aarhus 1900 Puls, skal der laves en ny hjemmeside til dette
projekt, hvor medlemmerne tilbydes 16 forskellige udendørs idrætsaktiviteter, og betaling sker
med klippekort. Ifølge Mads er det p.t. primært Puls-projektet, som man bruger kræfter på.
Tommy gav herefter ordet til formanden, som fortalte, at vi gennem Mads Warming har fået
en henvendelse fra petanque-afdelingen, som står uden formand og ikke kan stille med en. De
vil høre, om der er mulighed for en tilslutning til ældreidræt, ikke så de deltager i vores
aktiviteter, men fortsætter med deres egne. Vi skal være en slags bestyrelse for dem. De vil
bare gerne være et underudvalg. Der er iflg. Mads godt 30 medlemmer. Formanden gav udtryk
for, at hun har svært ved at se, hvordan vi skal få det til at fungere, men hun er ikke afvisende.
Punktet er på bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen. Hvis indstillingen er positiv, er
bestyrelsen nødt til at holde et møde med petanque-afdelingen. Børge Helmer, der var med til
at starte ældreidræt, vil protestere, hvis vi skal være sammen med petanque. Hvis de ikke kan
finde en formand, må de ifølge ham lukke butikken. Der var mange, som var enige med
Børge. Kirsten Magnussen var principielt uenig med ham. Ifølge hende er det måske et
spørgsmål, om vi kan rumme det? Der er behov for at tænke lidt over det. Ifølge formanden
skal det ikke være pga., at der tidligere har været stridigheder, at vi ikke vil have petanque ind.
Men hvis den almindelige mening er, at vi ikke kan rumme det, så er det samtidig formandens
opfattelse, at der ikke synes at være den store interesse for at få petanque tilsluttet os.
Ulla Mejlvang nævnte at vi havde haft et arrangement i klubhuset, hvor vi spiste gule ærter.
Hvis der er nogen, som vil være med til at arrangere madlavningen, må de melde sig hvis det
skal blive til noget. Vi ser om der er nogen, der melder sig.
Lene Sørensen spurgte, om man kan få en cykel med på cykelturene, hvis man ikke har en
anhænger? Ulla Mejlvang sagde, at det kan man.
Ulla Mejlvang overrakte blomster til Ketty og Johannes som tak for deres store arbejde med
kaffebrygning hver onsdag samt en buket til Karin Søby som tak for hendes arbejde i
bestyrelsen.
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og overrakte
dirigenten den obligatoriske flaske med tak for god ledelse.
Afdelingen var efter generalforsamlingen vært ved en kop kaffe med brød.
Referent: Karin Søby

Dirigent: Tommy Gilkou

