Aktive Ældre på Nørrebro
Referat af Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 14.00
28 medlemmer til stede
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: John Berg Larsen vælges som dirigent
2. Aflæggelse af beretning og diskussion af fremtidigt arbejde:
Beretning aflægges af formand Janni Milsted: Det er en kort beretning, da vi har haft seneste
generalforsamling 11. oktober 2021. Vi havde en dejlig juletur til Tisvilde Højskole. Et af fitness
holdene er nedlagt pga for få deltagere. Fælleshuset skal nedrives, og gård 3 skal sælges, så vi får
behov for nye lokaler. Fitness opsagt fra lokalerne på Hothers Plads allerede fra maj. Vi har følere
ude forskellige steder. F.eks. i Boldklubben Nørrebro United. Lokalerne i nr. 48 opsiges om 1 år.
Kommunen vil gerne hjælpe, hvis muligt. Vi arbejder på at få et digitalt arkiv, gennem firmaet
Monsun, som også hjælper med hjemmesiden.
Vi har talt om at oprette en ”lørdagsklub”, og vil gerne høre, om der er interesse for det.
Kommentarer til Beretning:
Pia Funder opfordrer til at flere deltager i yoga. Kirsten Pedersen oplyser, at der månedligt
indberettes deltager antal på holdene. Kirsten opfordrer til, at deltagerne melder fra, når de ikke
kommer. Birte Juul Petersen opfordrer til at flere deltager i Fitness. Birte fortæller at der er god
deltagelse til stavgang, og i spiseklubben. Bente Holm oplyser at deltagelse i stolegymnastik er fin,
hvilket også gælder de øvrige gymnastik hold.
Fra salen spørges til annoncering i lokalpressen. Janni oplyser, at dette ikke tidligere har givet
resultat. Vi annoncerer gennem Danske Seniorer, Københavns Kommunes fælles platform, og
opdateret folder ligger på hjemmesiden lige til at printe ud.
Dirigent sætter beretning til afstemning. Den vedtages enstemmigt.
3. Forelæggelse af regnskab.
Kasserer Anders Holm fremlægger regnskab. Dette viser et overskud på 355,42 kr. Den største
udgiftspost er til aktiviteter. §79 tilskud kan beskæres, hvis deltagerantal på holdene falder.
Der spørges til ”klubberne”, hvad er det. Anders oplyser, at der er tale om onsdagsklubben, og
kaffedrikning på holdene.
Dirigent sætter regnskab til afstemning. Det vedtages enstemmigt.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat forslag om tilføjelse til §6: ”Kontingent der indbetales efter forfaldsdatoen,
tillægges et gebyr i h.t. rentelovens bestemmelser.” Dirigenten oplyser, at vedtægtsændring rettelig
kræver skriftlig afstemning, og spørger om forsamlingen kan acceptere afstemning ved
håndsoprækning, hvilket forsamlingen accepterer enstemmigt.

Forslag begrundes med, at der ved hver kontingent opkrævning er ca. 10 medlemmer, som skal
rykkes, hvilket tager tid, og er til besvær.
Vi håber det hjælper, og der vil medfølge forvarsel om rykker gebyr ved kontingent opkrævning.
Dirigent sætter forslaget til afstemning. Det vedtages enstemmigt.
5. Budget – herunder fastsættelse af kontingent.
Anders Holm fremlægger budget. Evt. ændringer i forbrug vil fremkomme af regnskab. F.eks. kan
der være brug for noget i forbindelse med flytning.
Bestyrelsen foreslår at kontingent er uændret.
Janni oplyser, at BoVita vil hjælpe med flytning af Fitness maskiner, og kommunen måske vil hjælpe
med genopsætning.
Der spørges til flytning af nr. 48. Janni oplyser, at det endnu ikke er afklaret.
Dirigent sætter budget og kontingent til afstemning. Det vedtages enstemmigt.
6. Valg af formand
Dirigent oplyser, at der ikke er indkommet andre forslag til formand, og Janni dermed er valgt.
Der klappes
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Birte Juul Petersen, Else Marie Wolff og Kirsten Pedersen er på valg.
Alle 3 genvælges med applaus
Valg af to bestyrelsessuppleanter: Vibeke Theile Andersen og Birgit Petersen er på valg.
Begge genvælges med applaus.
Valg af intern revisor: Revisorerne er: Per Elowsson og Lone H. Andersen. Per er på valg.
Per vælges med applaus
8. Fastsættelse af beløb på betalingskort til h.h.v. formand og kasserer.
Beløbet skal vedtages på den årlige generalforsamling. Beløbet fastsættes til 10.000 kr. i lighed med
tidligere år.
9. Eventuelt: Agnes Ruben takker for Aktive Ældre, og de aktiviteter hun har været glad for.
Agnes flytter nu til en anden bydel, men hun vil gerne fortsætte som passiv medlem.
Der er ikke flere indlæg. Dirigenten takker for god ro og orden. Janni takker dirigenten for god møde
ledelse.
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