Todbjerg, Mejlby og Hjortshøj
Pensionistforening
af 1993
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen tirsdag den 6. februar 2018 kl. 14:00
På Hjortshøj Lokalcenter.
Medlemmer:
Ved udgangen af 2017 var vi 354 medlemmer. Vores medlemstal har gennem lang tid ligget meget
stabilt. Der falder hvert år nogle fra af naturlige årsager, men det udlignes af nytilkomne
medlemmer.
Jubilæum:
Todbjerg, Mejlby og Hjortshøj Pensionistforening af 1993 opstod den 22. april 1993 ved en
sammenslutning af Hjortshøj-Egå Pensionistforening af 1951 og Todbjerg Mejlby
Aldersrenteforening af 1948. Det vil sige, at vi den 22. april har 25 års jubilæum, og hvis du ser på
1948 så er det 70 år siden, så det er lang tid der har været aktive pensionister i området.
Det synes vi skal fejres, derfor arrangerer vi søndag den 22. april jubilæumsfest i Mejlby
forsamlingshus fra kl. 14:00 til 21:30 med middag, musik og dans. Program kan ses på vores
hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig og købe billet. Vi har også programmer med i dag og
Bente tager mod tilmelding.
Billetsystemet:
Også i år har vore medlemmer været flinke til at forny medlemskabet via Place2book. Der er ca.
115, der 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 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.
Noget tyder på at Danske Seniorer er ved at have tag i publikum til deres kulturarrangementer i
provinsen. Bl.a. i Aarhus rådhushal, hvor nytårskoncerten her i januar var næsten udsolgt. Til Stig
Rossen & vennerne den 5. april er der p.t. solgt over 400 billetter.
Vi betaler p.t. kr. 25 pr. medlem i kontingent til Danske Seniorer. Hertil kommer kr. 30 pr.
postomdelt blad, det giver i alt en foreningsudgift på 16.230, så hvis nogle af jer får 2 blade, så vil
vi gerne vide det, så vi kan få det rettet.
Også i år deltog vi i salget af lodsedler til Danske Seniorers landslotteri. Vi solgte 126 lodsedler og
tjente kr. 882 til foreningens kasse.
Kongressen i Nyborg:
Den 10. oktober 2017 blev der i Nyborg afholdt kongres med ca. 400 delegerede. Datoen faldt
sammen med vores eget arrangement ”Sangforedrag med Karsten Holm”. Derfor deltog vi ikke i
kongressen.
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Danske Seniorers regnskab for 2016 viste et underskud på knap 2.5 mil. Kr., hvor købet og
igangsættelsen af Rude Strand Højskole får en stor del af skylden. Danske Seniorer har fortsat en
egenkapital på ca. 6 mil. kr., men det er nødvendigt, at man får balance mellem indtægter og
udgifter for en fortsat eksistens.
På kongressen var der forslag om en kontingentstigning fra kr. 25 til kr. 50. Stigningen blev
forkastet af kongressen. Der blev vedtaget en kontingentstigning på kr. 10 til kr. 35 pr. medlem.
Et flertal i bestyrelsen har besluttet at forhøjelsen foreløbig ikke sendes videre til vore medlemmer.
Det koster foreningen ca. kr. 3.500, men jeres kontingent for næste år vil fortsat være kr. 100 + kr.
90 for deltagelse i lotteriet for dem, der vil støtte os med det.
Ny direktør:
Pr 1. februar 2018 er Jan Vejle ansat som direktør for Danske Seniorer. Jan kommer fra en stilling
som leder af Rigsarkivets Indtægtsdækkede Virksomhed - hvad det så end er?
Rude Strand Højskole:
Danske Seniorer overtog i 2016 Seniorhøjskolen Rude Strand. Arne Rolighed er formand for det
udvalg, der på Danske Seniorers vegne sammen med forstanderparret leder Rude Strand.
Forstanderparret Helle Bak Holvad og Carsten Holvad blev ansat 1. maj 2017 og kom fra Vivild
Efterskole, som de har ledet siden år 2000. Vi har ikke fuldt overblik over skolens økonomi. De
tilbagemeldinger vi får, er at det kører godt både med hensyn til belægning og økonomi. En stor
del af arbejdet på skolen udføres af frivillige.
Depot på Asmusvej?
Vi har stadig materiel i form af stole og telte på Asmusvej, der nu ikke har været brugt i lang tid.
Det drejer sig om det ovale telt, det blå spisetelt og nogle Harald Nyborg telte samt ca. 400 hvide
plastik stole.
På et eller anden tidspunkt falder taget sammen på huset. Hvad skal vi gøre?
Forskellige tilskud:
Vi har i 2017 søgt og fået bevilget følgende tilskud fra §18 midler i Aarhus kommune.
 Endags tur til Glud landbrugsmuseum ansøgt om kr. 6.150 og fik bevilget kr. 5.800
 Højskolen ansøgte om kr. 2.750 og fik bevilget kr. 2.000.
Multihus Hjortshøj:
Vi har støttet Multihus Hjortshøj med køb at 1 guld folkeaktie til kr. 5.000.
Hvordan har foreningen det?
 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.
 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,
 På sidste generalforsamling var det ikke muligt at få valgt suppleanter. Det håber vi løser
sig i år.
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Årets arrangementer:
Jeg vil kort nævne de arrangementer, vi har haft i årets løb.
Igen i år har vore arrangementer generelt forløbet tilfredsstillende. Der har 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.

21/2 Foredrag v/Niels Ole Frederiksen ” Udbryderkongen”
En næsten fyldt sal var mødt frem for at høre om udbryderkongen Carl August Johansen fra
Horsens Statsfængsel.
Niels Ole Frederiksen kommer igen her den 13. februar, hvor han vil fortælle om Kong Christian X
”Skurk eller helt”. Vi tør love, at Niels Ole Frederiksen er værd at høre på. Jette Pedersen tager
imod tilmeldinger.

15/3 Feriesnak
Bestyrelse havde besluttet at turen i 2017 skulle gå til Malta med ”Ans Rejser”.
En repræsentant fra Ans Rejser gav en orientering om turen.
Vi har endnu ikke bestemt, hvor turen i 2018 skal gå hen. Vi vil under eventuelt præsentere 2
muligheder, og høre jeres ønsker.
3/5, og 4/5 Højskole:
Højskoleudvalget har skåret en dag af forløbet, så det nu er 2 dage. Traditionen tro var der
sammensat et program, der kunne tiltrække et publikum. I 2017 giver højskolen et overskud på kr.
5.239, højskoleudvalget har nu en egenkapital på kr. 6.926.
I 2018 er højskolen 2. og 3. maj. Programmet for 2018 er klar og kommer i marts måned som
indstik i Skjalden for april, og kan snart ses på hjemmesiden www.edbkaffestue.dk
10/5 Grill eftermiddag/aften på Fristedet Skæring:
En dejlig eftermiddag/aften med eftermiddagsunderholdning af ”Visens Skib”. Arrangementet var
velbesøgt. Vi tager chancen igen onsdag den 29. maj i år, og det bliver igen Skibets Venner, der
kommer og underholder.
15/6 Bustur til Jammerbugten:
I samarbejde med Sørens Rejser havde vi arrangeret en bustur til Jammerbugten bl.a. med besøg
i Skulpturparken, Klarborg nisserne og Thorup Strand.
Bussen var fyldt.
21/8 – 28/8 Flyrejse til Malta:
Mandag morgen kl. 6:00 stod 22 forventningsfulde gæster klar og ventede på bussen til Billund,
men bussen kom ikke som aftalt. Efter hektisk aktivitet og nogen turbulens, lykkedes det at finde
en erstatnings bus, så vi nåede flyveren fra Billund. Resten af turen gik planmæssigt, og det blev
en dejlig og oplevelsesrig ferie.
12/9 Bustur til Glud Landbrugsmuseum:
Igen havde vi problemer med bussen. Da vi nåede til Horsens ville bussen ikke længere, så der
måtte skaffes en ny bus, det tog næsten 2 timer, med det resultat at vi gik glip af en tur rundt på
Juelsminde halvøen. Besøget på Glud Landbrugsmuseum var turen værd.
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Vi fik refunderet lejen af bussen, som vi har fået bevilget tilskud til, så må vi se, hvordan vi reder os
ud af det dilemma.
10/10 Sangforedrag ved Karsten Holm ”Kim Larsen”:
En rigtig hyggelig og glad eftermiddag, hvor glade tilhørere sang med på Kim Larsen sange.
7/11 Foredrag ved Steen Ivan Hansen ”Kroernes Historie”
Her fik vi et indblik i hvilken betydning kroerne i Danmark har haft op gennem historien.
29/11 Julemarked:
Det er en tradition, som vi samarbejder med Lokalcenteret om. Det har vi gjort i mange år og med
samme gode resultat som altid. Det vil helt sikkert også ske i år.
7/12 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.
14/1 Nytårskoncert:
Det blev en rigtig glad og festlig eftermiddag med rigtig god stemning. Der var fuldt hus, heriblandt
en del gæster fra plejeafdelingen, hvilket kunne lade sig gøre, fordi lederen Nancy havde indkaldt
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. Vi håber, at vi får en god og konstruktiv
debat.
På vegne af
Bestyrelsen
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