
Aarhus 1900 Ældreidræt 

Referat af generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 

Der var 48 medlemmer tilstede. 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. 

1. Valg af dirigent.  

 

Peter Manøe Bjerregaard valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

 

Kirsten fortalte detaljeret og muntert om det forløbne års aktiviteter. Der var også en varm hilsen til Leif Tønnesen (afgående og 

fraværende bestyrelsesmedlem). 

Anni Lysmose takkede bestyrelsen for ”rigtig godt frivilligt arbejde”. 

Der blev spurgt til begrebet ”Den gamle 1900-ånd” – og Kirsten og Jens Ove Christiansen (kasserer i Hovedforeningen - JOC) satte ord 

på dette. Ældreidræt blev af JOC betegnet som en stabil og robust underforening med en god økonomi. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for næste år.  

 

Ulla gennemgik begge dele – og der blev fra flere medlemmer og fra JOC spurgt ind til evt. bankskift og til foreningens husleje på 

Observatoriestien. JOC anbefalede foreningen ”langsomt at sætte kontingentet op”. Nødvendigheden af dette blev anfægtet af såvel 

Kirsten Magnussen som Jytte Willumsen. Ulla mente, at et evt. bankskifte skulle vente til der om et år skal findes ny kasserer. 

Regnskab og budget godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag). 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. 

 

Kirsten Grilmer og Kurt Holdgaard Jensen  genvalgt for 2-årig periode. Inger Marie Poulsen (Fie) nyvalgt for 2-årig periode. 

 

Der er ikke p.t. nedsat udvalg. 

 

6. Valg af suppleanter. 

Anne Gilkou og Cuno Sørensen genvalgt.  

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.  

 

Kirsten Magnussen genvalgt til revisor for 2-årig periode og Inger Bruun genvalgt til revisorsuppleant for eet år. 

 

8. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab.  

Bestyrelsen bemyndiges til selv at vælge sine repræsentanter. 

9. Eventuelt.  

 

På opfordring fra Anni Lysmose fortæller JOC Klubhusets historie og om de igangværende tiltag, som den nye 

hovedforeningsbestyrelse har omkring  at skulle styre huset på Observatoriestien. Tiltagene er endnu ikke endeligt præsenterede for 

Ældreidræts bestyrelse, men der varsles såvel stigning i husleje som øgede forventninger til omfanget af rengøringsopgaver  samt 

forventning om vedligehold af huset og grunden. 

Kirsten Grilmer overrakte blomster til Ketty og Johannes (”kaffeholdet”) og Peter fik afsluttende en tak i form af en flaske vin. 

Referent: Grethe Olesen     dirigent 


