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A3A Akademiet for den 3. alder 

 

11. april 2022 

 

Referat af generalforsamling i A3A den 6. april 2022 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab for 2021 

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. 40 medlemmer. Allan Fischer-Madsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt, selvom den var forsinket på grund af corona. Forsamlingen 

accepterede udskydelsen. 

Ad 2. Beretning 

Formanden, Ulla Skærved, kom i sin beretning bl.a. ind på følgende forhold: 

• På trods af den nedsatte aktivitet som følge af corona var det lykkedes at gennemføre en række 

arrangementer i årets løb, herunder noget om Verdens Bedste Nyheder, Kønsrelateret vold i 

internationalt perspektiv og skabelsen af et værdifuldt arkitektonisk bymiljø. Desuden var der 

gennemført et sommerseminar om oplevelsesøkonomi i Hundested. Endelig var der gennemført et 

fællesmøde med Folkeuniversitetet.  

• Medlemstallet havde i løbet af de 2 år med corona været svagt faldende til nu 185 medlemmer på 

grund af nedgangen i tilgang af nye medlemmer.  

• Studiegrupperne har i varierende omfang fungeret under nedlukningen, idet nogle har benyttet sig 

af Skype eller lignende, medens andre har holdt pause.  

• Bestyrelsen har selv i vid udstrækning måttet benytte sig af Skype for at kunne holde møde. 

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde om årets 

arrangementer. Hun rettede en særlig tak til sekretæren for hans arbejde med at holde foreningen 

fungerende i en vanskelig periode. 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 
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Ad 3. Regnskab 

Sekretæren, Kjeld Kragelund, gennemgik regnskab for 2021 og budget for 2022. På grund af reducerede 

aktiviteter i 2021 var der for året fremkommet et overskud på godt 17 tusinde kr. For 2022 var der 

budgetteret med et underskud på knap 10 tusinde kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

I forlængelse af regnskabsaflæggelsen blev det foreslået, at der forelå en kort beskrivelse af et kommende 

arrangement i foreningen i form af en flyer eller lignende til brug for uddeling til bekendte, som kunne være 

interesserede i at blive medlem af foreningen. 

Ad 4. Valg af bestyrelse 

Det blev oplyst, at Christian Liisberg, Jørn Uffe Christiansen, Helen Beim, Jørgen Kay og Marek Treiman var 

villige til genvalg. Ulla Skærved udtræder af bestyrelsen i henhold til vedtægterne, som foreskriver max tre 

gange genvalg. Lise Frandsen og Marianne Lykke var bragt i forslag og blev valgt som nye medlemmer af 

bestyrelsen samtidigt med, at de 5 førstnævnte blev genvalgt. 

Ad 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

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

Ad 6. Kontingent 

Efter indstilling fra bestyrelsen vedtog generalforsamlingen uændret kontingent for 2022 på 350 kr. pr. 

person. 

Ad 7. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 8. Evt. 

Ulla Skærved gjorde opmærksom på, at der fortsat var mulighed for at tilmelde sig besøget på 

teglværksmuseet Ringovnen i Nivå samt Nivaagaard Malerisamling. 

Anne Bahnson gjorde opmærksom på, at den planlagte tur til Grønland i år var fuldtegnet, og flere var på 

venteliste til turen i 2023. 

 

 

Den 11. april 2022 

 

___________________________ 

Allan Fischer-Madsen, dirigent 


