Todbjerg, Mejlby og Hjortshøj
Pensionistforening
af 1993
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 7. februar 2017 kl. 14:00
I Hårup Hallens kantine.
Billetsystemet:
Der er 119, som har benyttet sig af muligheden for selv at forny deres medlemskab via
hjemmesiden. Det synes vi er flot, og det er vi glade for. Der er knap så mange, der bruger
systemet i forbindelse med vore arrangementer, men det vil vi opfordre jer til at gøre. I er fri for at
hæve penge, og det sparer os for bøvl med penge.
Det koster selvfølgelig, når vi bruger systemet (ca. 5 kr. pr. solgt billet).
Jer der af en eller anden grund ikke bruger computer, skal selvfølgelig ikke føle jer mindre værd
eller til besvær, så gør vi bare som vi plejer, og I er lige velkomne.
Vi er medlem af hovedorganisationen Danske Seniorer:
Vi synes, det er naturligt, at vi som forening er medlem af en hovedorganisation, hvor vi bl.a. f.eks.
har mulighed for at trække på konsulentbistand, når vi føler det nødvendigt, og at vore medlemmer
modtager Senior Bladet.
Vi har også bemærket os, at Danske Seniorer er begyndt at være mere synlig i provisen. Bl.a. med
koncerter i Aarhus rådhushal, hvor nytårskoncerten var udsolgt før jul.
Vi betaler kr. 25 pr. medlem i kontingent til Danske Seniorer. Hertil kommer kr. 30 pr. postomdelt
blad, så hvis nogle af jer får 2 blade, så vil vi gerne vide det, så vi kan få det rettet.
I 2016 kom Danske Seniorer også ud med et landslotteri, hvordan det er gået med salget og
økonomien total set, har vi ikke fået nogen melding om. Vi har solgt 200 lodsedler og tjent ca. kr.
2.000 til foreningens kasse.
Danske Seniorer har i 2016 overtaget Seniorhøjskolen Rude Strand. Vi kan ikke redegøre for
økonomien. Men vi forestiller os, at der ligger noget af en opgave med at drive en højskole, hvor
en stor del af arbejdet skal udføres af frivillige.
Vi vil gerne være med til at øge kendskabet til det arbejde som Danske Seniorer står for på
ældreområdet. Derfor har vi arrangeret en bustur mandag den 13. februar 2017 til et debatmøde i
Brædstrup ved næstformand Arne Rolighed med emnet Sundhed og Ensomhed. Vi har søgt og
fået bevilget tilskud til bustransporten fra Danske Seniorers udviklingspulje. Vi håber at kunne fylde
bussen (50 personer). Det koster kr. 25 pr. person, men så får du også både kaffe og kage.
I øjeblikket er der 34 tilmeldte. Jeg har tilmeldingslisten med, så vi håber, at der er nogle af jer, der
kan afse en eftermiddag til det.
Forskellige tilskud:
Vi har i 2016 søgt og fået bevilget følgende tilskud fra §18 midler i Aarhus kommune.
 Endags oplevelses ture med bus til henholdsvis Nationalpark Mols Bjerge og Søby
Brunkulslejemuseum kr. 10.000
 Højskolen ansøgte om kr. 3.450 og fik bevilget kr. 2.700.
Foreningens fremtid:
 Vore arrangementer er velbesøgte og vi får mange positive tilbagemeldinger.
 Vores økonomi er tilfredsstillende. Vi har reserver, der giver os frihed til også at foretage
eksperimenterende tiltag, hvis nye ideer opstår. De behøver nødvendigvis ikke at give
overskud. Vi har ikke planer om at sætte det årlige kontingent op.
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Vi har et stabilt medlemstal på ca. 360 medlemmer. Når vi ser os omkring i lokalområdet, er
der også en del potentielle emner, som endnu ikke er medlem. Det vil kræve en del
ressourcer (benarbejde) at få fat i dem. Vi kan godt lægge materiale i postkassen. Men
erfaringen siger, at det skal følges op af et personligt besøg for at have nogen virkning. Det
er der ikke PT ressourcer til.
At sidde i bestyrelsen giver mange glæder bl.a.
o Et socialt sammenhold og netværk.
o Stor tilfredsstillelse ved sammen at skabe noget andre har glæde af.
Tingene sker ikke af sig selv. Det kræver en bestyrelse med virketrang, der arbejder og
løfter opgaven, her savner vi, at der kommer nogle yngre pensionister og banker på døren
og siger, det fællesskab vil vi gerne være en del af, og jeg stiller gerne op til bestyrelsen.
Hvis ikke det sker, kan vi blive nød til at se på organisationen, måske med færre
bestyrelsesmedlemmer med de konsekvenser, at der er færre hænder at fordele opgaverne
på og dermed et lavere aktivitets niveau.
I yderste konsekvens er der ingen forening.

Vi håber, at vore lidt dystre fornemmelser for lysten til at deltage i bestyrelsesarbejdet, bliver gjort
til skamme, når vi kommer til punktet valghandling.
Årets arrangementer:
Jeg vil kort nævne de arrangementer, vi har haft i årets løb, og samtidigt løfte sløret for nogle af
vore fremtidsplaner.
Igen i år har vore arrangementer generelt forløbet tilfredsstillende. Der har i år ikke været
aflysninger, arrangementerne har stort set været velbesøgte, og vi har fået mange positive
tilbagemeldinger, men vi er altid modtagelige for konstruktiv kritik og nye input.
9/2 Foredrag v/Kjelds Povlsen ” Butikstyveri”
En næsten fyldt sal var mødt frem for at høre om en butiksdetektivs arbejde. Foredraget var
ledsaget af anekdoter, videoer og billeder.
18/3 Eftersnak om turen til Stokholm med ”de gaa busser”:
Bestyrelse havde besluttet at turen i 2016 skulle gå til Østrig med ”Ans Rejser”
En repræsentant fra Ans Rejser gav en orientering om turen.
Vi kan allerede nu oplyse, at turen i 2017 bliver en 8 dages fly rejse til Malta med Ans Rejser.
For at debatten om beretningen ikke skal blive koncentreret omkring rejsen, vil vi vente til punktet
eventuel med at præsentere programmet i detaljer.
25/4, 27/4 og 28/4 Højskole:
Højskoleudvalget havde traditionen tro sammensat et program, der kunne tiltrække et publikum. I
2016 giver det dog et underskud på kr. 961, højskoleudvalget har stadig en egenkapital på kr.
1.687.
I 2017 er højskolen 3. og 4. maj. Programmet for 2017 er klar og kommer i marts måned som
indstik i Skjalden for april, men kan allerede nu ses på hjemmesiden www.edbkaffestue.dk
I år er højskolen beskåret med en dag. Det er gjort for at få økonomien til at hænge sammen
Både hele pakken og enkelte dage kan i år bestilles og betales via hjemmesiden. Der kan også
købes billetter på Hjortshøj Lokalcenter den, 3/4, 5/4 og 7/4 fra kl. 11:30 til 12:30.
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24/5 Grill eftermiddag/aften på Fristedet Skæring:
En dejlig eftermiddag/aften med eftermiddagsunderholdning af ”Visens Skib”, arrangementet var
velbesøgt. Vi tager chancen igen onsdag den 10. maj i år, og det bliver igen Skibets Venner der
kommer og underholder.

14/6 Guidet bustur til Nationalpark Mols Bjerge:
Vi havde lejet en bus med lift, så også kørestolsbrugere kunne deltage. Vi startede i Bregnet Kirke,
hvor vores guide Henning Sørensen stødte til os. Han fortale oplysende og levende om kirken og
hvad vi så på resten af turen gennem nationalparken. Forplejning havde vi med fra Caféen, en
dejlig picnicbakke som vi spiste på besøgscenteret ”Øvre Strandkær”. Eftermiddagskaffen og kage
blev indtaget ved Slettehage Fyr.
17/8 Bustur til Søby Brunkulsmuseum.
Tilmeldingen blev hurtig overtegnet og ventelisten blev så lang, at vi besluttede at leje en ekstra
bus. Bus nr. 2 og dens chauffør var vi knap så heldige med, kaffemaskinen og ventilationen kunne
han ikke få til at virke og da vi kom hjem væltede han trappen på Lokalcenteret.
Bortset herfra var det en vellykket tur, hvor vi sluttede med kaffe og lagkage på Svostrup Kro.
I perioden 4/9 til 11/9 8 dages busrejse til Østrig:
46 glade deltagere fra pensionistforeningen (heraf 2 med rollator) + 2 tilløbere fra Viby steg på
bussen til Østrig. I planlægningen havde Ans Rejser og dermed også os nogle udfordringer med
værelsesfordelingen. Også på destinationen var der værelsesudfordringer på grund af meget
forskellige værelser. En fælles god indsats fra chauffør og rejseleder gjorde, at turen som helhed
blev en god og oplevelsesrig tur for alle.
11/10 Foredrag ved Marianne Jørgensen ”Fra bypige til bondekone”:
Der var en fyldt sal til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der blev grinet igennem.
1/11 Foredrag ved Peter Sporleder (præst ved Holme kirke) ”Feltpræst i verdens
brændpunkter ”Det giver mening”
Igen var der en fyldt sal, hvor vi fik et spændende indblik i, hvordan det er at være udstationeret
som feltpræst sammen med vore soldater i verdens brændpunkter. Foredraget var ledsaget af
billeder.
23/11 Indkøbstur til Tyskland
I en fyldt bus kørte vi til Rudbøl Grænse Kro, hvor vi fik en lokal guide ombord til en tur i
Marsklandet, hvorefter vi spiste middag på kroen (svinekam med tilbehør og efterfølgende citron
fromage).
Herefter kørte vi til Fleggaard for at gøre vore indkøb.
29/11 Julemarked:
Det er en tradition, som vi samarbejder med Lokalcenteret om og med samme gode resultat som
altid. Det har vi gjort i mange år. Det vil helt sikket også ske i år.
8/12 Julefrokost:
Julefrokosten trak fulde huse, og alle traditioner blev holdt i hævd, med dejlig mad, musik og dans,
så den vil helt sikkert blive gentaget i år.
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15/1 Nytårskoncert:
Det blev en rigtig glad og festlig eftermiddag med rigtig god stemning, hvor der var fuldt hus,
heriblandt en del gæster fra plejeafdelingen, hvilket kunne lade sig gøre, fordi lederen Nancy,
havde indkald ekstra personale til at følge beboerne.
Både vi og Hjortshøj Seniororkester er parat til at gentage succesen næste år.

Vores nye aktivitetsfolder:
Den nye folder skal vi til og i gang med, når den nye bestyrelse har konstitueret sig.
Det var, hvad jeg på bestyrelsens vegne havde at berette, og vi håber, at vi får en god og
konstruktiv debat.
På vegne
Bestyrelsen
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