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Referat af årsmøde 

 

Årsmødet fandt sted den 14. marts 2022 i Kildevældskirkens krypt og der var 59 fremmødte. 

 

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: 

Henning Broman, Ballerup 

    

     

Ad. 1 Dirigent 

 

Formanden Janni Sørensen bød velkommen.  

Årsmødet godkendte bestyrelsens forslag til dirigent: Henning Broman, Ballerup. 

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

offentliggørelse.   

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning  

 

Formanden fortalte at beretningen kun er for et halvt år, da sidste årsmøde var i september 2021. 

Corona har stadig rumsteret i det halve år med aflyste arrangementer til følge. Nu gennemføres 

arrangementerne og alle aktiviteterne i Bryggervangen er i gang. Kommer der nye forslag 

prøver vi på at få det i gang. Ældre Sagens organisation og arbejdsdeling ses af beretningen. Alt 

med kontingent og adresseændring foregår i Snorresgade. Østerbro afdelingen har 8580 

medlemmer og 125 frivillige. Hanne Herborg fortalte om besøgsvennerne, der er 16 par i gang 

og der venter 2 værter og 6 venner. Alle værter får besøg af Oda Lundgaard og vennerne 

kommer til møde i Bryggervangen. Matchning sker hvor der er god kemi mellem vært og ven. 

Der er samarbejde med aktivitetscentrene og med plejehjem, så der er mulighed for gåture eller 

cykeltur i rickshaws. Hanne opfordrede til at være med i besøgsvenneteamet. Demensaflastere, 

Jan Falkensteen vil gerne i kontakt med demente og pårørende. Skolevenner er ramt af corona 

og mange er måske faldet fra, Povl Høyer samler op på det. 2 filosofihold er slået sammen og 

det samme gælder for 2 engelskhold. Der er IT-café flere steder, i Bryggervangen, i 
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Østerbrohuset og på Sølund. Herreklub på Sølund starter den 15. marts. Flere frivillige søges.    

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 3. Lokalafdelingens regnskab 

 

Regnskabet med noter var blevet udleveret til årsmødets deltagere men har også været på 

hjemmesiden flere uger. Kassereren Svend Mandel forklarede forskellige posteringer. Selvom 

der er blevet indført MobilePay på kontoret, betyder det ikke at kontanterne helt er forsvundet. 

Der var spørgsmål til ISOBRO, som er en pulje penge som man kan søge og som regel giver det 

7500 – 8000 kr. 

 

 

Ad. 4 Lokalafdelingens fremtidige virke  

 

Efteråret arrangementer er på plads, der er en flere dages tur til Bornholm, museumsbesøg og 

byvandringer. Der bliver løbende tilmeldinger til arrangementerne så der er mulighed for at 

komme på kontoret fra kl. 9.30 og købe billetter før onlinesalget starter kl. 11.00. Der kommer 

en tur ud i det blå den 18. august og der kommer en julefrokost. Helsingborggade har forskellig 

slags motion og besøgsvennerne har samarbejde med Helsingborggade. Billardhold kunne være 

en mulighed. Der er samarbejde med KulturØ i Østerbrohuset og Svanemøllehallen, i 

Østerbrohuset er der netop startet et tegne – malehold. Anne Romey og Lene Granly-Jensen vil 

starte et dameværelse. 

 

 

Ad 5. Indkomne forslag 

 

Ingen. 

 

Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg for bestyrelsen for 2 år er: 

 Anne Romey, er villig til genvalg 

 Povl Høyer, er villig til genvalg 

 Jan Falkensteen, er villig til genvalg 

 Lene Granly-Jensen, er villig til genvalg 

Anne, Povl, Jan og Lene blev valgt. 

 

  

Ad. 7 Valg af suppleanter til bestyrelse 

       

      Bestyrelsen foreslår valg af 3 suppleanter for 1 år: 

 Peter Saxov 

 Sheku Amadu Jalloh 

 Hans Wendelboe Jensen 

      Peter, Jalloh og Hans blev valgt. 
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Ad. 8 Eventuelt 

       

      Jalloh roste bestyrelsen og er meget glad for at være med. 

Anne Mette Riber har været frivillig op Sølund og opdagede der den glæde der er på 

plejehjemmet og opfordrede andre til at prøve det.  

 

Formanden takkede for mødet og opfordrede til at ringe til kontoret, hvis der var spørgsmål.

  

  

 

 

Referent: Marianne Geertsen 


