
 EIF - SENIORIDRÆT

Generalforsamling tirsdag d. 26. januar kl. 11.00 i Enstedhallen

Dagsorden.

1 Valg af dirigent

Sonja Jessen

2 Valg af protokolfører

Helen Nielsen

3 Formandens beretning

Vedhæftet dokument

4 Godkendelse af beretning

Beretningen blev godkendt

5 Forelæggelse af regnskab og budget

Regnskabet blev forelagt og drøftet.

6 Valg af bestyrelse. Nuv. Else Gehrke Hansen, Birthe Frank, Helen Nielsen, 
Sonja Jessen

På valg: Birthe Frank og Sonja Jessen (begge ønsker ikke genvalg)

Nyvalgt til bestyrelsen: Frede Bjørn Lorenzen

Nyvalgt som suppleant: Eli Buchard

7 Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde 5 dage før 
generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet forslag.

8 Evt. 

Der blev talt om at flytte udflugten til den kommende fredag, hvis vejret driller
den fastlagte dag.

Ideer er velkomne til udflugtsmål.

Birthe Frank afleverede nøgler til Ute Hagesen.



Else rettede en tak til Birthe og Sonja for arbejdet i bestyrelsen og overrakte 
en buket til begge.

9 Sonja takkede som dirigent for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Else Gehrke Hansen

Næstformand: Frede Bjørn Lorenzen

Sekretær: Helen Nielsen

Suppleant: Eli Buchard

Referat: Helen Nielsen



EIF - Senioridræt

Generalforsamling d. 26. januar 2018 .

Beretning.

Senioridræt har pr. 1 februar 23 medlemmer. Ikke alle er pt. aktive. Hver fredag 
samles seniorerne i hallen til opvarmning, badminton, skumtennis og fitness. Der 
sluttes af med kaffe og te, en småkage og sange fra seniorsangbogen eller 
højskolesangbogen . Stemningen er som altid i top og er en god start på weekenden.

Senioridræt søgte Veluxfonden om tilskud til fitnessredskaber og modtog kr. 50.000.
I samarbejde med handicapforeningen er indkøbt en crossmaskine og løbebånd. EIA 
har betalt romaskine, så der nu er mulighed for fitness både fredage, men også på 
alle tidspunkter om ugen, idet vi kan lukke os ind med en kode. Redskaberne er i 
mødelokalet i hallen, men vil indgå i det fitnesslokale, der er planlagt i den nye 
tilbygning, som nu er igangsat. 

Sommerudflugt til Kalvø blev i første omgang glemt af formanden , i næste omgang 
aflyst også af formanden, idet det øsregnede. Til gengæld havde vi en meget 
hyggelig julefrokost.

Vi har haft 3 bestyrelsesmøder. Tak til bestyrelsen for et fortrinligt samarbejde og 
god hjælp . En særlig tak for god opvarmning ved Ute og Helen og tak til Ejnar, som 
har været  en stor hjælp ved starten  af fitness. Han er stadig parat til at være 
behjælpelig ,når vi har behov. Også tak til Henning, der har kaffen klar og Johan, der 
har dækket bord.

Else Gehrke Hansen, formand
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