SENIORKLUBBEN AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Aarhus 9.2.2022

Referat fra generalforsamling 8. februar 2022
Der deltog 45 medlemmer. Referent: Annette Bøjen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formand Lone Skov
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Hanne Skovgaard
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen - På valg er:
 Marianne Hager (villig til genvalg)
 Hanne Skovgaard (villig til genvalg)
 Lisbeth Søberg Jakobsen (ønsker ikke genvalg)
 Anne Birte Lindkær-Jensen, (villig til genvalg)
 Inger Vithen, suppleant (villig til genvalg)
 Bodil Meyer, suppleant (villig til genvalg)
6. Indkomne forslag Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
7. Kommende aktiviteter
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Lisbeth Nicolajsen (LN) blev foreslået og valgt uden modkandidat. LN kunne oplyse, at indkaldelsen
var udsendt i henhold til Seniorklubbens vedtægter.
2. Bestyrelsens årsberetning ved næstformand Marianne Hager (MH)
Formand Lone Skov (LS) var fraværende pga. sygdom og MH gennemgik beretningen, som på forhånd
var udarbejdet af LS – beretningen er vedhæftet referatet som en fil.
Arrangementer og bestyrelsesmøder er blevet begrænset af Covid-19. Der er i 2021 gennemført to
foredrag, en udflugt og en julefrokost. Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Hanne Skovgaard (HS)
Regnskabet blev udleveret ved mødets start og er vedhæftet referatet som en fil. Regnskabet er
revideret af Søren Dørup uden bemærkninger.

HS havde følgende kommentarer:
Foreningen har 150 medlemmer.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at nedbringe det indestående beløb.
Det blev besluttet at der fortsat vil være tilskud til julefrokost og udflugt, og foredrag med
efterfølgende kaffe vil være gratis.
Kommentarer i forbindelse med gennemgang af regnskabet:
Da der betales for antal bestilte kuverter fremfor antal fremmødte, henstiller bestyrelsen, at
deltagere der har tilmeldt sig et gratis arrangement, HUSKER at melde et evt. afbud, da det er
ærgerligt at spilde pengene på kaffe mm.
Fra salen blev der udtrykt bekymring for, at ansatte kan fylde for meget, hvis de inviteres til
foredragene. Bliver det tilfældet sørger bestyrelsen for, at seniorgruppen får fortrinsret.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet på 200 kr./år fastholdes – dette blev godkendt.
5. Valg til bestyrelsen
Marianne Hager, Hanne Skovgaard, Anne Birte Lindkær-Jensen Inger Vithen, Bodil Meyer var alle
villige til genvalg, og blev valgt.
Lisbeth Søberg Jakobsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Lisbeth Nicolajsen valgt.
Bestyrelsen er herefter:
Lone Skov, Marianne Hager, Hanne Skovgaard, Lene Gaba, Annette Bøjen, Anne Birte Lindkær-Jensen,
Inger Vithen, Bodil Meyer og Lisbeth Nicolajsen.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen:
Lone Skov(formand), Marianne Hager(næstformand), Hanne Skovgaard(kasser), Annette
Bøjen(udsender indbydelser til div. arrangementer), Lene Gaba, Anne Birte Lindkær-Jensen og Inger
Vithen. Bodil Meyer og Lisbeth Nicolajsen er suppleanter.
Fra salen lød der tak til Lisbeth Søberg Jacobsen for de flotte og letlæselige referater. På bestyrelsen
vegne takkede MH Lisbeth Søberg Jakobsen for den store indsats. Der blev overrakt blomster og et
halssmykke.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Kommende aktiviteter

Forslag til arrangementer: København med rundvisning på Christiansborg, Fra Montenegro til Mols
med Jordemoder Mila Pajovic, Etik – Etisk råd, Sygehuspræsten, Heimdal, forskellige religioner,
anbefaling til julefrokost i Hermans, Friheden.
Aktiviteter, der er planlagt i foråret: 17. marts Kan man spise sig glad? 19. maj heldagsudflugt til
Børglum Kloster, 14. juni – kvinder og inkontinens.
8. Eventuelt
Intet

