Referat af generalforsamling d. 22. marts 2017 i
KlostergadeCentret v/ Aarhus Pensionistsamråd
1. Dirigent Aksel Wehner, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og
gyldig.
2. Referent Knud Molbæk.
3. Dirigenten udsatte punktet (Valg af stemmeudvalg).
4. I bestyrelsens beretning glædede formand Hanne Jensbo sig over foreningens forbedrede økonomi. Nyt tag/ombygning/renovering af Blå Sal, herunder nyt gulv, forventes tidligst iværksat i 2018. Formanden takkede daglig leder Thomas Unterschlag og informationsmedarbejder Anders Jessen, samt kommunens repræsentant, Henriette Andersen,
for inspirerende samarbejde, ligesom de frivillige fik stor tak for deres utrættelige indsats. To afgående bestyrelsesmedlemmer, Jytte Rasmussen og Poul Erik Justenborg, blev
ligeledes takket for deres arbejde.
Formanden nævnte, at KlosterCaféen har fået egen bestyrelse og vedtægter og sendte
samtidig en stor tak til cafeens leder Lisbeth Beedholm og de mange frivillige.
Hele formandsberetningen er vedhæftet referatet og kan desuden ses på hjemmesiden:
klostergade.dk
Beretningen blev taget til efterretning.
5. Kasserer Kaj Nielsen redegjorde for årets resultat, et overskud på 292.334 kr.
6. Kassereren gennemgik også budgettet for 2017, der viser et underskud på 321.960 kr.
Socialstyrelsen er ansøgt om et tilskud på 350.000 kr. På opfordring fra generalforsamlingen vil fremtidige budgetoverslag for overskuelighedens skyld blive vist sammen med
tallene for årsregnskabet. Budgetorienteringen blev taget til efterretning.
7. Vedtægtsændring vedtaget. ”§ 2 Formål, pkt. 4” ændres fra: ”at være aktiv interessent i
KlosterCaféen” til: ”at varetage den daglige drift af KlosterCaféen i samarbejde med den
ansatte køkkenleder og Frivilligcenter For Seniorer”.
8. Valg til bestyrelsen. Formand Hanne Jensbo, Knud Molbæk, Grete Sønderskov og Else
Juul Grøn blev genvalgt. Nyt medlem: Lau Mikkelsen, Club 60+.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Mogens Borg Lauritzen, Århus Bagerlaugs Håndværkerkor og Fristedet Skæring, samt Birthe Krukow, Syklubben af 2014 og frivillig i KlosterCaféen.

10.Under eventuelt takkede Birthe Krukow bestyrelse og ansatte for arbejdet for KlostergadeCentret.
Formanden takkede generalforsamlingen for fremmødet, hilste de nye bestyrelsesmedlemmer
velkommen og takkede dirigenten. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god
ro og orden.
31 stemmeberettigede medlemmer deltog.

Aarhus, marts 2017
Knud Molbæk
Referent

Formandens beretning til generalforsamlingen i KlostergadeCentret
d. 22 marts 2017.

Vi har atter haft et godt år i KlostergadeCentret!
Sådan indledte jeg også formandens beretning, da jeg stod her i 2016.
Men denne gang siger jeg det med endnu større vægt end sidste år, for i 2016 fik vi endnu bedre styr på
økonomien end forventet, hvilket har givet mere energi og tid til andre opgaver. Kassereren vil i sin
præsentation gøre nærmere rede for, hvordan økonomien er blevet forbedret.
Thomas har nu sat sig godt tilrette i stolen som Daglig Leder. Den forbedrede økonomi har gjort det muligt,
at sætte arbejdstiden op til 37 timer. Vi er meget glade og tilfredse med din indsats, Thomas, så hermed
bestyrelsens og brugernes store tak for din inspirerende indsats og for dit gode humør og fleksibilitet. Du
tager fat på alle opgaver, både store og små, så stor TAK!
Ved samme lejlighed skal der også lyde en stor tak til den trofaste følgesvend Anders, der også er kommet
på fuld tid. Tak for din loyalitet og kæmpeindsats som husets blæksprutte. Du sidder der ved skærmen og
sørger for invitationer, meddelelser, Aktiv Nyt, hjemmeside, ja for al kommunikation, hvis du da ikke er itmand rundt i huset. Tak også til dig, Anders fra os alle!
Ja, Aktiv Nyt: Bladet med de mange informationer kommer nu kun én gang om året, og det kræver
naturligvis mange løbende meddelelser, dels ved opslag og dels over mailen. Men tilsyneladende har denne
ændring ikke haft indflydelse på brugen af huset og med glæde kan det konstateres, at flere og flere af vore
brugere følger med på mail eller Facebook.
KlostergadeCentret har nu næsten 1000 medlemmer, og det er rigtig flot. Heller ikke på antallet af brugere
har vi mærket nogen ændring som følge af kontingentstigningen her fra 1. januar. At færdes i Klostergade i
dagtimerne er som at færdes på Aarhus Hovedbanegård. Der er aktivitet overalt. I den forbindelse vil vi
også gerne rette en stor tak til vore trofaste brugere for deres trofasthed overfor KlostergadeCentret. Gang
på gang lyder det, at ”det er nu så hyggeligt her i Klostergade”. Sådanne udtalelser er vi meget glade for, da
vi netop tilstræber, at KlostergadeCentret skal være et samlingssted, hvor man har lyst til at komme, og
hvor man kan opbygge et netværk med ligesindede.
Selv om KlosterCaféen ikke officielt hører under KlostergadeCentret, da den har fået egen bestyrelse og
vedtægter, vil jeg alligevel fremhæve caféen og rose dens varierede udbud af hjemmelavede retter,
bagværk etc. Caféen er en uundværlig del af Klostergade, så vi sender hermed alle en stor tak til Lisbeth og
hendes mange dygtige frivillige, der trofast uge efter uge bidrager til, at caféen stadig er et vigtigt
omdrejningspunkt i dagligdagen i Klostergade. Men her er en efterlysning: Vi mangler frivillige til café og
køkken. Er det ikke noget for dig, kender du måske én i din omgangskreds, som vil påtage sig tjansen.

Fredagsbrunch og Fællesspisning om søndagen er blevet gode traditioner i KlosterCaféen, igen båret af
frivillige ildsjæle. Ja og hvad skulle vi gøre uden de mange frivillige, der tager deres tørn på kontoret. Også
tak til JER alle.
Ja, nu er det på sin plads her at sige en stor TAK til alle holdledere og tovholdere på ugens aktiviteter. De
bruger deres energi og viden på at gøre vore brugere glade, hvad enten det drejer sig om sang, musik, dans,
slægtsforskning, kreative fag, video, senior radio og TV, madlavning, gymnastik, samfundsfag, osv. osv. En
stor tak til jer alle!

Hvad er der så sket af væsentlige ting i KlostergadeCentret i årets løb:
Mange spørger, hvordan går det med opbygningen af Blå Sal? Ja, det trækker ud. Endnu er det ikke afklaret,
om KFUM får den ønskede tilladelse til ombygningen. Under alle omstændigheder bliver det ikke i 2017,
men hvis tilladelsen kommer, så formentlig i sommeren 2018. Vi skal nok informere, når der er nyt.
Har I for resten opdaget at vi har fået MobilePay i café og på kontor? En stor lettelse i det daglige, som
bliver endnu større, jo flere af os, der går over til denne form for betaling.
Der har været 3 fester for husets mange frivillige, med god mad, musik og optræden, alle med hvert sit
tema og med stor tilslutning. Det er en beskeden tak for de mange timer, den enkelte lægger i Klostergade.
Det nye projekt: Vejen til nye venner har fået en god og solid start, takket være den energiske og dygtige
Inge Juhl, der er koordinator på projektet. Hun har bevirket, at der er skabt aktiviteter for nye grupper af
ældre medborgere, der ikke var vant til at komme meget ud blandt andre, og som derved får et nyt
netværk. Tak også til Inge for din måde at gøre Klostergade mere synlig blandt seniorer i Aarhus.
Som vi alle ved er der over 60 forskellige aktiviteter i huset i ugens løb. Blandt disse er ”Club 60+”, som med
sine 33 deltagere er blevet en ny og god aktivitet, som netop henvender sig til mandlige seniorer, som ofte
har nok i dagens avis, TV og computeren, men som i den klub finder ligesindede og får netværk.
I april deltog vi i den landsdækkende ”Danmark Spiser Sammen” med 52 deltagere. En glad aften, som vi
formentlig vil gentage senere i foråret. På samme måde arrangerede vi en fransk-inspireret aften i
efteråret med dejlige franske retter med 60 deltagere, der nød fransk musette-musik, leveret af Claude
Chichon.
Som tidligere har vi haft 3 medlemsarrangementer i efteråret og 3 i foråret. Det har været meget
inspirerende og spændende foredrag, som kan samle ca. 30-40 tilhørere. Det er vort mål, at vi kan få større
deltagelse i fremtidige foredrag, så det er et punkt, som bestyrelsen arbejder på.
Desværre blev SommerHøjskolen aflyst, da der var for få deltagere. I år prøver vi så noget nyt nemlig
”Klostergade on Tour”, hvor vi håber på stor tilslutning til udflugter til Industrimuseet i Horsens, Givskud
Løvepark og Naturtur til Mols Bjerge.

Vi har fået § 18 midler til projekt ”Ældre Flygtninge i Aarhus”, hvor vi her i foråret arrangerer udflugter for
ældre flygtninge, som ofte sidder i deres hjem uden omgang med danskere, og dermed ikke bliver en del af
det danske samfund.
Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder, så vi prøver på at være opdateret om det meste af det, der sker i
KlostergadeCentret. Vi har nogle arbejdsomme møder med god og glad stemning, så tak til bestyrelsen for
godt samarbejde.
Vi arbejder på at udvide og styrke vort samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg, som jo er
vores uundværlige hovedsponsor. Som led i denne kontakt har Magistraten velvilligst udlånt
organisationskonsulent Henriette Andersen, som nu deltager som observatør i vore bestyrelsesmøder,
hvilket vi er meget glade for. Tak for dine input, Henriette.
To medlemmer forlader bestyrelsen, så derfor en særlig tak til Jytte Rasmussen, der nu forlader bestyrelsen
efter mere end 15 års deltagelse, men heldigvis har Jytte lovet at vende tilbage til bestyrelsesarbejdet, når
hun får bedre tid. Vi skal også sige farvel til Poul Erik Justenborg, der trækker sig af helbredsmæssige
problemer. En stor tak til jer begge for jeres indsats.
Lyder jeg som en glad og tilfreds formand? Ja, men det er jeg også, da jeg kan lide husets stemning og den
kæmpemæssige frivillige indsats, der er overalt i huset, som går godt i spænd sammen med husets ansatte.
Tak for jeres fremmøde her i dag. Husk, at bestyrelsen er til for JERES og for husets skyld, så kom frit frem
med jeres forslag, ideer og kritik.

22. marts 2017
Hanne Jensbo
Formand

