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A3A  Akademiet for den 3. alder 

 

26. januar 2018 

 

Referat af generalforsamling i A3A den 24. januar 2018 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab for 2017 

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. 50 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: 

 Foreningen virkede velfungerende, og medlemstallet havde fundet et stabilt og passende leje på 

omkring 220 medlemmer. 

 Der var en aktiv hjemmeside med ca. 90 daglige besøgende svarende til imponerende godt 30.000 

besøg på et år. 

 Foreningen har i årets løb afholdt 6 ordinære medlemsmøder samt to møder i fællesskab med 

Folkeuniversitetet. Desuden er der afholdt et sommerseminar samt et besøg i Banedanmarks 

Trafiktårn Øst. 

 Hovedvægten i arrangementerne har været indenfor politik og samfundsforhold, og måske var det 

tiden at fokusere mere på humaniora.   

 Muligheden for at medlemmerne selv kan stå for et eftermiddags-arrangement blev nævnt. 

Der blev fra salen udtrykt ros til bestyrelsen for et godt arbejde i årets løb.  

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

Ad 3. Regnskab 

Kassereren, Kjeld Kragelund, gennemgik regnskab for 2017 og budget for 2018. Bestyrelsen foreslog 

uændret kontingent.  
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Det blev spurgt om baggrunden for, at det var Danske Bank, som foreningen havde aktier og konto i. Kjeld 

Kragelund svarede, at aktiebeholdningen formentlig var opstået i forbindelse med oprettelsen af en 

aktionærkonto, som på oprettelsestidspunktet formentlig var en relativ attraktiv konto. Der havde i øvrigt 

været tilfredshed med behandlingen i banken, og kontoen var derfor fastholdt på trods af, at der i dag ikke 

var nogen hverken positiv eller negativ rente tilknyttet kontoen. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Valg af bestyrelse 

Det blev oplyst, at Eva Carstens, Aviva Lørup, Randi Mortensen, Eva Skærbæk, Per Elvekjær og Allan 

Fischer-Madsen var villige til genvalg. Hanne Gry udtræder af bestyrelsen i henhold til vedtægterne, som 

foreskriver max tre gange genvalg. Ulla Skærved var bragt i forslag og blev valgt som nyt medlem af 

bestyrelsen samtidigt med, at de 6 førstnævnte blev genvalgt. 

Ad 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Leif Nielsen blev genvalgt som revisor, og Torben Møgelhøj blev nyvalgt som revisorsuppleant. 

Ad 6. Kontingent 

Efter indstilling fra bestyrelsen vedtog generalforsamlingen uændret kontingent for 2018 på 350 kr. pr. 

person. 

Ad 7. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 8. Evt. 

Formanden, Eva Carstens, takkede afslutningsvis Hanne Gry som afgåede bestyrelsesmedlem for hendes 

indsats i bestyrelsen.  

 

 

Den 29. januar 2018 

___________________________ 

Leif E. Nielsen, dirigent 


