
 

Aarhus 1900 Ældreidræt 
Referat af 21. ordinære generalforsamling den 24. februar 2016 

i Klubhuset på Observatoriestien 
 

 

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

Bjerregaard, Leif Tønnesen og Jørn E. Seiersen. 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning for 2015 

 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 43 medlemmer til stede. Ulla Mejlvang repræsenterede Hovedledelsen, der ikke   

kunne være til stede 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. Anni Lysmose takkede Formanden for en 

meget flot beretning, og Jørn Seiersen supplerede Formandens omtale af den 

kommende cykeltur til Vig med en opfordring til medlemmerne om at byde ind med 

forslag til ture i området omkring Vig. Derefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

 

3. Kassereren uddelte regnskab for 2015 og budget for 2016 som begge blev godkendt. 

 

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

 

5. Grete Hygum, Else Hansen og Jane Schiønning havde ikke ønsket genvalg.  Kirsten 

Grilmer blev genvalgt og Leif Tønnesen og Karin Søby nyvalgt for to år, og Jens 

Brønd for 1 år. 

 

6. Peter Bjerregaard og Grethe Olesen blev valgt som bestyrelsessuppleanter for et år. 

 

7. Kirsten Houmann Magnussen blev valgt som revisor for to år og Inger Bruun som 

revisorsuppleant for et år. 

 

8. Det blev besluttet at overlade til bestyrelsen at finde en person, som sammen med 

Formanden og Kassereren  repræsenterer afdelingen i Hovedforeningens  

repræsentantskab. 

 

9. Børge Helmer og Jane Schiønning, der i sin tid var medstiftere af Ældreidræt blev med 

akklamation udnævnt til æresmedlemmer. 

 



Ulla Mejlvang orienterede om problemer med strukturen i Hovedledelsen, og at der 

arbejdes med at få løst problemerne i 2016. Der er indkaldt til et seminar over fire 

dage, hvortil vi skal finde en repræsentant inden den 30. marts. 

Uffe Pedersen opfordrede til at yngre medlemmer (60-65) meldte sig som 

livredder/instruktør til mandagssvømningen. 

 

Jørn Seiersen orienterede om den korte onsdagstur fra Thors Mølle Vejen, hvor 

problemet var, at der ikke altid var biler til sørge for transport til Klubhuset, og 

opfordrede deltagerne til at starte turen ved Marselisborg Hallen kl. 9:30, alternativt 

selv aftale et senere tidspunkt. Fra Marselisborg Hallen vil alle kunne gå til Klubhuset. 

 

Formanden orienterede om at fredagsgymnastik flyttes til en af Stadion-hallerne fra 

september, og at mandagssvømning desværre må annulleres fra september på grund af 

renovering, og tidligst kan komme i gang igen i november. 

 

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og 

overrakte dirigenten en flaske med tak for god ledelse. 

 

 

 

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

 

 

 

Ref. Jørn Seiersen    Dirigent: Tommy Gilkou 


