
Ældre	  Sagen	  

Ulfborg-Vemb	  lokalafdeling	  

	  

Referat	  af	  Årsmøde.	  

Afholdt	  den	  11.03.2020	  på	  Vestjysk	  Fritidscenter,	  Ulfborg.	  

	  

Jørgen	  Frandsen	  bød	  velkommen,	  og	  vi	  indledte	  med	  at	  synge:	  ”Du	  kom	  med	  alt	  
det	  der	  var	  dig”.	  

	  

Valg	  af	  dirigent.	  Niels	  Kr.	  Jensen	  blev	  valgt	  til	  dirigent.,	  og	  konstaterede	  at	  	  
Årsmødet	  var	  lovligt	  indvarslet.	  

	  

Beretning.	  Jørgens	  beretning	  tog	  udgangspunkt	  i	  Årsmødet	  2019,	  og	  det	  
dengang	  afholdte	  valg	  til	  bestyrelsen.	  

Herefter	  gennemgik	  Jørgen	  årets	  arrangementer	  og	  aktiviteter.	  Stavgang,	  
smarttræning	  ”spis	  sammen”,	  2	  besøg	  på	  Center	  for	  Sundhed,	  Årø-‐tur,	  Varde	  
sommerspil.	  Foredrag	  om	  at	  miste	  en	  ægtefælde,	  irsk	  folkemusik,	  julefrokost	  ,	  
revysange,	  og	  slutteligt	  vinsmagning.	  Hvor	  man	  for	  kun	  50	  kr.	  kunne	  blive	  mæt,	  
meget	  vidende	  og	  ganske	  svimmel.	  

Af	  planlagte	  arrangementer	  blev	  stavgang,	  ”spis	  sammen”,	  udflugt	  til	  Fur	  og	  
Varde	  sommerspil	  nævnt.	  

Ang.	  udlandsture	  henvistes	  til	  Det	  Sker	  –	  se	  Aulum-‐Vildbjerg.	  

Endelig	  nævnte	  Jørgen	  at	  61%	  af	  alle	  over	  65	  år	  er	  medlemmer	  af	  Ældre	  Sagen,	  
hvilket	  svarer	  til	  >880.000,	  hvoraf	  der	  er	  20.000	  frivillige.	  I	  Holstebro	  kommune	  
er	  der	  ca.	  8.800	  medlemmer,	  hvoraf	  de	  ca.	  1.200	  er	  medlemmer	  i	  Ulfborg-‐Vemb	  
lokalafdeling.	  

Slutteligt	  takkede	  Jørgen	  de	  frivillige	  for	  indsatsen,	  medlemmerne	  for	  god	  
opbakningen	  og	  bestyrelsen	  for	  samarbejdet.	  

Beretningen	  blev	  godkendt.	  

	  

Regnskab.	  Inga	  Bennetsen	  fremlagde	  regnskabet.	  Der	  var	  indtægter	  på	  	  149,	  og	  
udgifter	  på	  151,	  hvilket	  resulterede	  i	  et	  underskud	  på	  2.	  I	  banken	  henstår	  89	  (alt	  
i	  tusind	  kr.).	  

Regnskabet	  blev	  godkendt.	  



Valg.	  Inga	  Bennetsen	  &	  Jørgen	  Frandsen	  blev	  genvalgt	  med	  applaus.	  

Kai	  Munk	  blev	  genvalgt	  som	  suppleant,	  hvorimod	  Ejvind	  Christiansen	  måtte	  vige	  
pladsen	  for	  Fru	  Ejvind	  Christiansen	  (Johanne).	  

	  

Evt.	  Der	  blev	  fremsat	  ønske	  om	  endnu	  et	  besøg	  på	  Center	  for	  Sundhed.	  

Hjalmar	  slog	  et	  slag	  for	  det	  nye	  lokale	  nyhedsbrev.	  Tilmelding	  på	  
www.aeldresagen.dk/Ulfborg-‐Vemb.	  

	  

Endelig	  takkede	  Jørgen	  dirigenten	  med	  et	  par	  flasker.	  Fordi	  han	  med	  autoritet	  
og	  fremdrift	  havde	  afviklet	  årsmødet.	  

	  

Efter	  Årsmødet	  orienterede	  GF-‐forsikring	  om	  Deres	  selskab,	  og	  hvilke	  fordele	  de	  
tilbød	  medlemmer	  af	  Ældre	  Sagen.	  Bl.	  a.	  inderfor	  tricktyverier	  (gratis	  dækning)	  
og	  	  ID	  tyveri.	  

Vi	  sluttede,	  som	  altid	  med	  ”Lev	  dit	  liv…”	  

	  

Venlig	  hilsen	  

	  

Fritz	  Andersen	  

Referent	  	  

	  


