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Ad.1   Valg af dirigent og stemmeoptæller: 
 
 Formanden Arne Timm bød velkommen til de 26 deltagere, der var mødt op til vores  
 ordinære generalforsamling og foreslog Søren Ejlersen som dirigent. 

Der blev ikke valgt en stemmeoptæller, da der ikke var fremsendt ”indsendte forslag” 
 Dette blev enstemmigt vedtaget. 
                     Søren Ejlersen takkede for valget. 
 
 Søren Ejlersen (dirigent) meddelte, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
 gennemgik herefter dagsordenen, som blev endelig godkendt, af de fremmødte. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Ad. 2   Bestyrelsens beretning: 
 
 Formanden Arne Timm  (AT), aflagde beretning for året der er gået pr. 31. december 
                      2021. 
 
 Beretningen er bygget op om flere forskellige emner, som har været dækkende for året 2021. 
 Og det er kun en lille del af året, da vi havde den sidste generalforsamling i juni måned sidste år. 
 
 Bestyrelse og aktivitetsansvarlige  
 På sidste års generalforsamling kunne jeg berette om, at Lis Friis ville stoppe som  
 aktivitetsansvarlig for gymnastik, og jeg efterlyste en frivillig, som ville påtage sig opgaven 
 i stedet for Lis. 
 Efterfølgende lavede vi et ”jobopslag”, og jeg havde lidt snak med nogle af gymnastik 
 pigerne, og det resulterede i, at Lene og Susanne gerne ville påtage sig opgaven. 
 Det er jeg rigtig glad for, så her vil jeg gerne sige TAK til Lene og Susanne for 
 at i påtog jer opgaven. 
 
 Corona 
 Siden sidste års generalforsamling, har det ikke været så slemt med restriktioner på 
 grund af coronaen, udover de helt ”normale” som at holde afstand og spritte hænder. 
 Fredag, d. 10 december, blev jeg ringet op og orienteret om, at èt af vores medlemmer 
 var testet positiv med corona. Han havde om onsdagen deltaget i badmintonafslutningen 
 med spil og efterfølgende komsammen med gløgg og hygge. 
 Efter kontakt med og orientering fra myndighederne, skrev vi til alle deltagerne om,  
 hvordan de skulle forholde sig.  (aftale tid til pcr-test søndag og tirsdag). 
 De tilbagemeldinger, som jeg fik, var at ingen af de testede var positive – dejligt! 
 



 
 Jeg var ellers noget nervøs, da flere af dem der var med til badmintonafslutningen også 
 var med til vores julefrokost dagen efter. Men heldigvis – vi slap med skrækken! 
 
 Vi måtte dog starte året med nogle få restriktioner, nemlig: At møde omklædt, At bruge 
 mundbind i hallen og At have coronapas. 
 Restriktionerne var gældende til d. 17. januar, men blev så forlænget til d. 31. januar.  
 
 MEN NU – fra d. 1. februar (tirsdag i sidste uge) er alle restriktioner ophævet. 
 Det er rigtig dejligt, og vi håber naturligvis, at det er tegn på, at vi snart er over coronaen. 
 
 Aktiviteter 
 Da corona restriktionerne blev ophævet i løbet af sommeren sidste år, valgte vi at starte 
 alle indendørsaktiviteterne, d. 1. august i stedet for d. 1. september. 
 Det blev taget rigtig godt imod, og der var rigtig i pæn tilslutning både i august og september 
 på trods af, at vi havde et rigtig dejligt vejr i perioden.  
 
 Vores gymnastikinstrutør Grethe skulle opereres for diskusprolaps, d. 30. november sidste år, 
 så vi måtte aflyse den sidste gymnastiktræning inden jul. 
 Men operationen og efterfølgende genoptræning er gået rigtig godt, så Grethe var tilbage 
 mandag, d. 17. januar – rigtig godt gået af Grethe. 
 Mandag d. 3. januar blev aflyst på grund af restriktioner. 
 Mandag, d. 10 januar var vi så heldige, at Vagn ville tage over. 
 Så også her slap vi billigt igennem – og endnu engang TAK til Vagn for at hjælpe os. 
 
 Ellers har der været rimeligt roligt omkring alle de øvrige aktiviteter, og alt forløber   
 planmæssigt. 
 Indenfor alle aktivitetsområderne er der ikke så mange deltagere som tidligere, og det 
 skyldes helt sikkert, at der fortsat er mange der er nervøse for at møde op. 
  Vi håber, at det bliver bedre i løbet af den sidste del af vinteren og foråret. 
 
 Vi har talt lidt om vi evt. skulle have alternative aktiviteter til krolf og petanque i vinter 
 Månederne. 
 DAI har forskellige forslag, som de gerne vil komme og præsentere for os. 
 Vi har derfor lavet en ”aktivitetsdag”, onsdag, d, 23. marts fra kl. 10.00 – 12.00, hvor 
 de vil præsentere os for curling og inde-petanque. Vi sender en invitation ud senere, 
 og alle er velkomne – også dem der ikke spiller hverken krolf eller petanque. 
 
 Hjemmeside 
 Vores nye hjemmeside gik jo i luften d. 30. marts sidste år, og der har i løbet af året 

været forskellige tilretninger, men nu skulle den være, som vi gerne vil have den. 
Vi synes selv, at resultatet er blevet rigtig godt, og at den er let at finde rundt i. 
 
Arrangementer 
Onsdag, d. 6. oktober 2021 havde vi medhjælperfrokost. 
Den skulle have været afholdt i marts 2020, men måtte dengang aflyses, så det var 
jo med nogen forsinkelse, at vi nu kunne afholde den. 
Der var 46, der havde tilmeldt sig, og vi havde et par hyggelige timer med god mad 
og en masse snak. 
 
Torsdag, d. 9. december 2021 havde vi vores årlige julefrokost, som det nu igen var muligt at 
afholde. 
Der var 97 tilmeldte, langt færre end vi plejer, men det skyldes helt sikkert coronaen. 
Vi endte med kun at være 87, da der var et par afbud, og så var der nogle, der ikke mødte op. 
Vi havde også nogle hyggelige timer med god mad og igen en masse snak – det er dejligt. 
Vi var også lidt heldige med, at vi kunne afholde julefrokosten – for havde den været planlagt 
til den følgende uge, så havde vi været nødsaget til at aflyse pga. de restriktioner, der var indført. 
  



 
 
 
Medhjælp i Arena Randers 
Sidste år fik vi også muligheden for at hjælpe i Arena Randers: 
Dække borde i september – 10 personer 
Servere til 3F`s julefrokost sidst i november – 35 personer. 
Vi vil gerne her sige TAK til alle jer der hjalp til, det betyder rigtig meget for foreningens 
MEN der er jo ofte lidt malurt i bægeret. 
Vi kunne stille med 35 personer til at servere – normalt stiller vi med ca. 45. 
Det var rimeligt let at finde de første 25, men for at finde de sidste 10, måtte der bruges meget  
arbejde og til slut måtte vi meddele Arena Randers, at vi ikke kunne finde flere end de 35. 
De 35 kunne heldigvis klare det, da der var væsentlig færre tilmeldte end det plejer at være. 
 
Men hvad gør vi i år? Det har vi diskuteret i bestyrelsen. 
Vi er blevet enige om, at vi skal hjælpe med serveringen i år, og at vi ved fælles hjælp kan finde 
de 45 personer, der nok er nødvendigt. 
Jeg håber, at I vil støtte op om projektet og hjælpe os, da det som tidligere nævnt betyder 
meget for vores økonomi. 
 
Økonomi  
Jeg vil kun sige ganske lidt om vores økonomi, da Bente senere vil gennemgå regnskabet. 
 
Vores regnskab bærer præg af, at det har været en lidt turbulent tid, men det endte dog med et 
overskud på ca. 22.000 kr. 
Det dækker dog over en del unormale forhold, og det vil Bente fortælle lidt mere om.  
 
 
Vores medlemstal er faldet fra 311 medlemmer ved årets start, til 264 medlemmer ved årets 
slutning. 
Faldet dækker over dels udmeldelser på grund af corona, men også en generel oprydning 
i medlemslisten.  
 
Med start for året 2022 besluttede vi, at kontingent skal betales på èn gang for hele året.  
Samtidig besluttede vi, at der ikke længere kan betales kontant, da det fremover vil koste 
os penge at komme af med kontanterne.  
Vi har været lidt spændte på, hvordan medlemmerne ville tage imod disse ændringer, men 
det ser ud til, at det er accepteret. 
 
Tak til bestyrelse, aktivitetsansvarlige og alle de øvrige frivillige 
Til SLUT vil jeg gerne rette en stor tak til alle de frivillige, der på èn eller anden måde har 
hjulpet os i årets løb – uden frivillige kan vi ikke drive vores forening. 
Også en STOR TAK til bestyrelsen og de aktivitetsansvarlige for jeres indsats, tak for god 
deltagelse ved vores møder og arrangementer, og tak for et rigtig godt samarbejde. 
 
Det var, hvad vi havde valgt at bringe i år.                                                                      

 
                                                                                                                                                            
”Stor klapsalve fra de fremmødte, til formandens beretning” 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Ad.3   Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse: 
 

Kassereren Bente Pedersen (BP), fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. 
 
BP, orienterede om følgende: 
 
a.    Samlede indtægter pr. 31. december 2021       127.043,92 kr.  
       Samlede udgifter    pr. 31. december 2021       104.363,03 kr.   
       Overskud pr. 31. december 2021                         22.680,89 kr.  
 
b.   Egenkapital: 
                               Egenkapital pr. 31-12-2021               180.424,04 kr.       
                               Overskud   2021                               22.680,89 kr. 
                               Egenkapital pr. 31-12-2021                203.104,93 kr. 
 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad. 4   Indkommende forslag:    Ingen 
 
 
________________________________________________________________________________________
  
Ad. 5   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 
 Bente Pedersen                 er villig til genvalg    blev genvalgt 
 Vagn F. Hansen                er villig til genvalg    blev genvalgt   
 Hans J. Kristensen            er villig til genvalg    blev genvalgt 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Ad.6   Valg af suppleant til bestyrelsen: 
  
 Orla Vestenbæk er villig til genvalg blev valgt 
  
 
 
Ad.7   Valg af revisor: 
 
 Søren Ejlersen er villig til genvalg blev valgt                       
_________________________________________________________________________________________________ 
Ad.8   Valg af revisorsuppleant: 
                     
                      Kaj Møller  er villig til genvalg blev valgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad.9   Eventuelt: 
 
 
 Der var nogle på mødet, der ikke havde fået mails vedr. ”orientering fra bestyrelsen”, men alle fra 
                     medlemsarkivet skulle have modtaget mails………….Bente ser på problemet: 
 
 Lene og Susanne har lavet indslag i Randers Onsdag, samt på forskellige mails grupper. 
 
 Grethe (gymnastikinstruktør) roste foreningen, for god stemning og skønne mennesker.  
 Arne takkede Grethe for de pæne ord.                    
  
 
 
Herefter takkede dirigenten (Søren Ejlersen) for god ro og orden 
 
Arne takkede dirigenten. 
  
 
 
 
 
 
 
Dirigent______________________________                               Referent:_____________________________                                                                                                                                 
                          Søren Ejlersen                                                                                  Hans J. Kristensen 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Konstituering af bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen: 
  
 Arne Timm,   vil gerne fortsætte som formand 
 Bente Pedersen,  vil gerne fortsætte som kasserer 
 Hans Jørgen Kristensen  vil gerne fortsætte som sekretær 
 
Arne takkede ovennævnte for genvalg..l 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
HJLK 09-02-2022 


