
Aarhus 1900 Ældreidræt 

Referat af generalforsamling onsdag den 25. august 2021 

Der var 40 medlemmer tilstede til årets generalforsamling; placeret i august i stedet for normalt februar. Årsag: Corona. 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. 

1. Valg af dirigent.  

 

Peter Manøe Bjerregaard valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

 

Kjeld Kristensen blev mindet. Derefter fortalte Kirsten om det noget specielle år, hvor aflysninger har været mere almindeligt end 

gennemførte arrangementer. 

Anni Lysmose takkede bestyrelsen for ”rigtig god sevicering, når det havde været muligt”. 

Beretningen godkendt. 

 

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

 

Ulla gennemgik begge dele – og der blev spurgt (Anni Lysmose) hvorvidt vi betalte for omklædning på Løbeakademiet. Dette 

bekræftede Ulla. Kirsten Magnussen problematiserede også i år den store formue – og bestyrelsen kunne kun sige, at de i to omgange 

havde forsøgt at bruge den til afholdelse af jubilæumsfest, men at coronabegrænsningerne havde stillet sig i vejen. Kirsten ønskede 

fortsat focus på at give gode tilskud til arrangementer i foreningen. 

Regnskab og budget godkendt. 

 

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

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. 

 

Ejnar Harring blev (uden tildeværelse, men med accept) valgt og bestyrelsen fik af generalforsamlingen mandat til selv at finde det 

sidste bestyrelsesmedlem. 

 

Der er ikke p.t. nedsat udvalg. 

 

6. Valg af suppleanter. 

Anne Gilkou genvalgt og Børge Helmer nyvalgt. 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.  

 

Inga Christoffersen 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.  

 

Børge Helmer ønskede, at bestyrelsen fortsat lagde sig i selen for at arrangere en større fest.  

 

 

Der var påskønnelse til ”kaffeholdet”, Johannes og Ketty,  såvel som til de afgående bestyrelsesmedlemmer (Ulla, Jens, Cuno og 

Grethe) og Peter fik afsluttende en tak i form af en flaske vin. 

Referent: Grethe Olesen      


