A3A

Akademiet for den 3. alder

26. januar 2017
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2016
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Forslag fra medlemmerne
8. Evt.
Ad 1. Dirigent
Der var mødt ca. 80 medlemmer. Leif E. Nielsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2. Beretning
Formanden, Eva Carstens, kom i sin beretning bl.a. ind på følgende forhold:






Medlemstallet havde fundet et stabilt og passende leje på omkring 225 medlemmer og med en
udskiftning på ca. 35 pr. år.
Der var en aktiv hjemmeside med 60-100 daglige besøgende og et nyhedsbrev udsendt 4 gange om
året.
Foreningen har i årets løb afholdt 10 forskellige arrangementer for medlemmerne, herunder to i
fællesskab med Folkeuniversitetet. To af A3A’s medlemmer har endvidere stået for et
eftermiddags-arrangement, ligesom et medlem tog initiativ til en tur med slotskoncerter. Der var
generelt 60-70 deltagere i de ordinære medlemsmøder, og heraf deltog omkring 25 i den
efterfølgende spisning.
Der er næsten 30 studiegrupper, og de udgør en afgørende del af foreningen.

Debat
Det blev fremført, at et emne som klima og CO2 udledningen var så vigtigt, at det burde afstedkomme et
arrangement, hvor man både kunne høre argumenter for og imod betydningen, sådan at det var muligt at
danne sig sit eget indtryk.
Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for at finde gode og kompetente foredragsholdere.
Forsamlingen tog beretningen til efterretning.
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Ad 3. Regnskab
Kassereren gennemgik regnskab for 2016 og budget for 2017. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Det blev spurgt, om der for foreningen var udgifter forbundet med de fælles arrangementer med
Folkeuniversitetet. Svaret var, at der hverken var udgifter eller indtægter forbundet med disse
arrangementer.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Valg af bestyrelse
Det blev oplyst, at Eva Carstens, Hanne Gry og Aviva Lørup var villige til genvalg. Klaus Bustrup og Niels
Nordgaard udtræder af bestyrelsen i henhold til vedtægterne, som foreskriver max tre gange genvalg, og
Jens Lage Hansen og Carl Kähler udtræder efter eget ønske. Eva Skærbæk, Randi Mortensen, Allan Fischer
og Per Elvekjær var bragt i forslag, og de blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen samtidigt med, at
de 3 førstnævnte blev genvalgt.
Ad 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
Leif Nielsen blev nyvalgt som revisor, og Poul Weidner blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 6. Kontingent
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent for 2017 på 350 kr. samt 200 kr. for ægtefæller/ledsagere,
men efter forslag fra forsamlingen blev det ændret, således at kontingentet fremover bliver 350 kr. pr.
person, uanset om man er medlem som par. En generel nedsættelse af kontingentet som følge af
ændringen blev drøftet, men foreløbigt afvist.
Ad 7. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 8. Evt.
Formanden, Eva Carstens, takkede afslutningsvis de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i
bestyrelsen.

Den 29. januar 2017
___________________________
Leif E. Nielsen, dirigent
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