
 

 

 
Lokalbestyrelse Østerbro 

Protektor: Hendes Majestæt 

Dronning Margrethe 

Bryggervangen 66 

2100 København Ø 
Telefon 39201784 

Gavebeløb til Ældre Sagen 

fratrækkes efter gældende 

skatteregler: Giro 450-5050 

      15. marts 2019 

 

 

Referat af årsmøde 

 

Årsmødet fandt sted den 13. marts 2019 kl. 13 - 16 på Plejehjemmet Fælledgården 

 39 fremmødte inkl. bestyrelse. 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed - til godkendelse 

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab - til efterretning 

4. Orientering om Ældre Sagen Østerbros fremtidige virke 

5. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år 

8. Eventuelt 

 

Ad 1.  

Bestyrelsens forslag: 

Thomas Thomsen, Hvidovre 

 

Ad 6. 

På valg er:  Peter Kullberg (modtager genvalg) 

    Janni Sørensen (modtager genvalg) 

                   Grethe Skovgaard (modtager genvalg) 

    Poul Aabrandt (modtager ikke genvalg) 

    

     

Ad. 1 Dirigent 

 

Formanden bød velkommen.  

Årsmødet godkendte bestyrelsens forslag til dirigent: Thomas Thomsen, Hvidovre 

Dirigenten konstaterede som det første, at årsmødet var lovligt indvarslet ved rettidig 

offentliggørelse, med afholdelse i marts måned og med en godkendt dagsorden.    

 

Ad 2. Formandens beretning  

 

Formanden fortalte om Ældre Sagen både på Østerbro og i hele København. 

Ældre Sagen Østerbro har ca. 7.600 medlemmer. Der er ca. 41.000 i København. 

Ældre Sagens hovedkontor er flyttet fra Nørregade til Snorresgade for at få mere plads. Der kan 

nu afholdes møder i Snorresgade. Der arbejder 100 personer i Snorresgade, aflønnet af Ældre 

Sagen og meget kompetente personer. Ældre Sagen bliver hørt politisk. Der er telefonisk 

rådgivning i Snorresgade. Man kan være med i arrangementer i hele landet. Der er 
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rabatordninger som man bl.a. kan se i app’en men også på hjemmesiden og via nyhedsmails. Se 

også i bladene. 

Der er 148 frivillige på Østerbro og 19.800 i hele Danmark. De frivillige er alt afgørende for 

Ældre Sagen. Mere end halvdelen af de frivillige varetager sociale opgaver. 

Der er en større udvikling af medlemmer og frivillige på Østerbro i forhold til hele København. 

 Der er skolevenner på 9 skoler nu. Café Nora projektet kun for kvinder kører flere dage om 

ugen. Der er faste aktiviteter som engelsk, tysk, litteratur, bridge og vinsmagning. Der er den 

hjælpende hånd og lappekoner. Motion er vigtigt, der er et nyt projekt i gang i samarbejde med 

DBU og DGI om fodbold for mænd på Skjolds baner i Fælledparken. Det er så langt så der er 

stillet træner til rådighed. Der er motion på Sølund og på Norgesminde. Norgesminde 

nedlægges muligvis men der vil komme andre tilbud. 

 Der er samarbejde med Ældrerådet, Nabo Østerbro, Sølund, Fælledgården mm. 

A-huset i Valdemarsgade er fælles for Købehavn men City mangler penge, så der skåret en 

etage fra. 

 Flere frivillige søges: 

 til PR 

 til den hjælpende hånd 

 til fodbold 

 til motionstovholdere på Sølund og Norgesminde 

 til café på Sølund 

 til arrangementsgruppen 

Se endvidere den vedlagte beretning. 

 

Der var spørgsmål om ældrepolitik i København, Østerbro håber at have fundet en god person 

til ældrepolitikken. Der var spørgsmål om opstilling til valget, det kan alle. Frivillige skal 

brænde for det område de vil ind i.  

        .   

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 3. Lokalafdelingens regnskab 

 

Regnskabet med noter var blevet udleveret til årsmødets deltagere. 

Kassereren Janni Sørensen forklarede om enkelte posteringer. Skyldige omkostninger er penge, 

der er søgt om til afholdelse af frivilligfrokosten og frokosten er først lige afholdt. 

Der er måske mange penge i foreningen men tilskuddet fra København kommer ikke i år. 

 

Ad. 4 Lokalafdelingens fremtidige virke  

 

Følg med i blade og på hjemmeside om aktiviteter indtil sommerferien, især fodbolden. 

Nye ideer til aktiviteter er velkomne. 

Betaling for motion på Sølund er kommet som en ide fra motionisterne, i stedet for kaffekassen. 

 

 

Ad 5. Indkomne forslag 

 

Ingen. 
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Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg for 2 år:  Peter Kullberg, modtager genvalg 

                            Janni Sørensen, modtager genvalg 

                           Grethe Skovgaard, modtager genvalg 

             Niels Nielsen, modtager valg 

        

Dirigenten spurgte forsamlingen, om nogen ønskede at stille op til valg som bestyrelses 

medlem. Susanne Mortensen meldte sig. 

Derefter blev der stemt med stemmesedler og valgt for de næste 2 år blev: Peter Kullberg, Janni 

Sørensen, Grethe Skovgaard og Niels Nielsen. 

 

På valg for 1 år:  Hugo Østergaard-Andersen, modtager valg 

             Marianne Geertsen, modtager valg 

 

Igen blev der stemt med stemmesedler, da Susanne Mortensen også stillede op. Valgt for 1 år 

blev Hugo Østergaard-Andersen og Marianne Geertsen.  

Bestyrelsen kommer derefter til at bestå af:  Peter Kullberg, Janni Sørensen, Grethe Skovgaard, 

Niels Nielsen, Hugo Østergaard-Andersen, Marianne Geertsen og Jan Ingvorsen. 

  

Ad. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 

Bestyrelsen har foreslået følgende suppleanter: 

 Hanne Herborg 

 Britt Haundrup 

 Jan Falkensteen 

 Peter Saxov 

 

Susanne Mortensen meldte sig som suppleant og der blev stemt med stemmesedler. 

Suppleanterne blev følgende: Hanne Herborg, Britt Haundrup, Jan Falkensteen og Peter Saxov. 

 

Ad. 8 

       

       Intet til eventuelt.  

       

Herefter takkede dirigenten årsmødet for god ro og orden. 

Jan Ingvorsen takkede dirigenten. Han takkede Poul Aabrandt for hans store arbejde i Ældre 

Sagen Østerbro. 

 

 

Referent: Marianne Geertsen 


