Generalforsamling i Svendborg Seniorakademi den 27. oktober 2019
Dagsorden
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Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent og kursusgebyr
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent
Niels Jørgen Skov blev valgt til dirigent
Ad 2) Valg af referent
Alice Lessel blev valgt til referent
Dirigenten fastslog, at der var 32 deltagere i generalforsamlingen, og at denne forløb i henhold til de
vedtægter, der forelå fra generalforsamlingen sidste år. Desuden at alt er foregået ifølge reglerne, og at
generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Ad 3) Bestyrelsens beretning
Formanden fastslog i sin beretning, at året har været godt i Seniorakademiet. Der har været mange
aktiviteter. Vore ydre rammer er blevet meget smukke i kraft af den fine skulptur ”Flammen”, som Henning
Sundwell på fornem vis har doneret. Vi har fået nye borde og stole i blåt og grønt lokale og nye kontorstole
i rødt lokale takket være donationer fra Velux Fonden og Fynske Bank. Der er kommet nye billeder på
væggene, og vi har fået installeret alarmsystem. Vores elinstallation er blevet udvidet, så vi nu kan have alle
vore køkkeninstallationer tændt på én gang, uden at propperne springer.
Aktivitetsmæssigt har der bl.a. været højskoledag, IT-hold, debat- og kulturgrupper, og der er lavet nyt
tiltag omkring historie, hvor et af vore nye medlemmer vil indføre os i Kinas historie.
Bestyrelsen har været reduceret til 6 personer, da 2 medlemmer af personlige årsager valgte at fratræde
allerede ved juletid. Suppleant Jørn Jørgensen trådte ind som medlem. Det ringe antal
bestyrelsesmedlemmer har forårsaget, at der ikke har været overskud til nye tiltag, men har samtidig
forårsaget det positive, at vi blandt medlemmerne har fundet en kontorgruppe, der nu varetager alt
omkring kontorets åbningstider, og der er planer om flere arbejdsgrupper, så bestyrelsen kan friholdes for
en del praktiske opgaver. Dette også med henblik på at gøre det mere attraktivt at opstille til bestyrelsen.

Indførelse af nye mødetider med start kl. 09.45 generelt for alle lokaler har ikke været lige populært, men
den ændrede mødetid fastholdes for at opnå optimal udnyttelse af lokalerne, da den åbner mulighed for et
ekstra hold imellem morgen- og eftermiddagshold. Formanden udtrykte ønske for fremtiden om, at
Svendborg Seniorakademi ikke skal institutionaliseres. Vi skal være mere synlige i byen og håber med den
nye større bestyrelse at få mere tid hertil.
Formanden takkede alle for deres indsats i det forløbne år og specielt Margit Østerskov, som nu udtræder
af bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt med 32 stemmer for
Ad 4) Godkendelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, som har været revideret uden bemærkninger, ligesom det har været
forelagt på hjemmesiden. Et flot overskud forklares bl.a. ved, at vort driftstilskud fra kommunen er
forblevet på 70% imod det varslede på 65%, og vi har haft flere medlemmer end budgetteret. Desuden
bidrager forskellige besparelser til det flotte resultat.
Regnskabet blev vedtaget med alle stemmer for
Ad 5) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent og kursusgebyr
Budget dækkende perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 blev forelagt. Driftstilskud fra kommunen på 70%
holder perioden ud. Kontingent og kursusgebyr forbliver uændret.
Budgettet blev vedtaget med 31 stemmer for og 1 neutral
Ad 6) Indkomne forslag
Der var ingen forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse
Ad 7) + 8) Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter
Dirigenten orienterede om den tidligere bestyrelses sammensætning.
Margit Østerskov ønsker ikke genvalg medens både Mette Marslund og Annelene Petersen modtager
genvalg.
Jørn Jørgensen, der er indtrådt som medlem modtager genvalg.
Opstillere til ny bestyrelse:
Lis Sundwell
Birgit Munk Hansen
Opstillere til suppleanter:
Herdis Iversen
Jette Ravnkilde
Alle nævnte kandidater blev valgt, Jørn Jørgensen ifølge reglementet for en 1-årig periode.
Seniorakademiet har hermed igen fuld bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Ad 9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Susan Wegeberg blev genvalgt som revisor for 2 år, og Torben Nielsen genvalgtes som suppleant.
Ad 10) Eventuelt
Intet under dette punkt. Rose Andersen udtrykte sin glæde over, at alt fungerer så godt som det gør.

Der vil blive indkaldt til tovholdermøde inden jul.
Generalforsamlingen blev hermed afsluttet og har været gennemført i god stemning.
Formanden takkede for fremmødet og takkede dirigenten for hans engagement.
Alice Lessel 2019-10-27

