Ældre Sagen Aarhus Nord. Årsmøde 2016
Ældre Sagen i Danmark nærmede sig pr. 1 marts 2017 800.000.000 medlemmer.
Ældre Sagen Nord havde pr. 1 marts 2017 8.437 medlemmer.
Det har for bestyrelsen og forhåbentlig også for alle jer medlemmer der har deltaget i vores kurser og
arrangementer i 2016 været et godt år, hvor der har været fyldt op på alle holdene.
Vi har i 2016 ikke haft nogen form for renovering eller ombygning , det betyder at vi fuldt ud har kunnet
koncentrere os om det væsentlige, at lave kurser og arrangementer til glæde for alle de aktive medlemmer
vi har her i Ældre Sagen Nord. Lokalerne her blev væsentlig bedre udnyttelsesmæssig da vi for ca. 3 år
siden fik fjernet søjlen i lokalet og baren flyttet om i hjørnet er lokalet blevet meget mere anvendelig og vi
kan være op til 100 pers. til foredrag eller Clausens rullende køkken. Er det vores eget køkken personale der
står for arrangementet er der en begrænsning på 70-80 deltagere.
Vores priser på kurser har ikke fået nogen stigning i 2016.
De ugentlige foredrag eller temamøder samler et sted mellem 40-70 personer, altid lidt flere om efteråret
end om foråret. I 2016 har vi haft mellem 50-60 kurser eller arrangementer pr. halvår. Der er Ca. 800-900
kursister.

Hvad har vi så af tilbud.
Bridge:

5 Hold 160-200

Sommerbridge:

maj juni og august.

Line dance:

5 hold.

Engelsk:

3 hold.

Motion og velvære:

3 hold.

Vandgymnastik:

2 hold.

Pilates:

4 hold.

I pad:

2 hold.

Yoga:

4 hold.

Zumba

1 hold.

Slægtsforskning:

2 hold.

Madlavn. for mænd:

1 hold.

Akrylmaling:

2 hold.

Akvarelmaling:

1 hold.

Bowling:

1hold.

Læsekredse:

2 hold.

Korsang:

1 hold.

Onsdagsforedrag

ca.12 pr. år.

Temamøder

- 5 pr. år.

Vandreture hver uge

2 hold. Egå Engsø Risskov eller Mols.

Århus Symforniorkester 2 gange pr. år.
Lady walk.

Arrangementer i huset.
Forårsfest.

( begrænset) med musik og sangerinde.

Modeshow.
Fiskeaften.

Clausens rullende køkken.

Bankospil.
Julefrokost.

( begrænset) med musik og sangerinde.

Turer og rejser.
Folketinget.
Polen wellness rejse.
Andre Rieu.
Holland- Belgien.
Føhr.
Limfjorden rundt.
Heide—Neumunster.

Disponerer
Vi har vores hovedbase her i Arions hus , hvor vi disponerer over lokalerne hver dag fra kl. 9.00-17.00
Men vi har også lokaler følgende steder.
Hørgården.
Fortegården.

Ellevangsskolen.
Lystrup skole.
Beboer huset Elsted.
Atelieret Liljevej.
Århus Bowling hal.

Hvordan får vi så afviklet arrangementerne.
Vi har 17 på lønningslisten med varierende timetal. En udgift som i senere vil se i regnskabet.

Frivillige hjælpere 18 personer:
Køkkenhold:

10.

Borde-stole:

3.

Vandreture:

2.

Læsekredse:

2.

Webmaster:

1.

Bestyrelsen består af 5 pers. Og 2 suppleanter, det er ikke nogen fordel at være suppleant
I Ældre Sagen Nord, da de arbejder på lige fod med bestyrelsen.
Jeg vil som formand gerne rette en stor tak til alle jer frivillige for den kæmpe indsats i gør
for Ældresagen i Nord, uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre. TAK.
En stor tak skal også lyde til alle kollegaer i bestyrelsen. Det er jo en ren fornøjelse at være formand når
man har så mange dygtige og engagerede medarbejdere.
Der skal også lyde en stor tak til vores komite formand Tove Jørvang og til kursusleder Claus Jørvang.
Det betyder meget, at vi kan hente inspiration til fortsat udvikling af Ældre Sagen Nord.

Hvad har vi planlagt i 2017
Her i foråret fortsætter alle de hold vi havde i efteråret 2016.

Vi er pt. I gang med planlægningen af efterårets program , hvor vi forventer at alle holdene fortsætter.
Bliver ventelisterne på et tidligt tidspunkt alt for store, vil vi forsøge at skaffe yderligere lokaler og lærer.

Planlagte aktiviteter i huset.
27 april:

Forårsfest med lækker mad fra vores eget køkkenhold.
En aften med sang og musik.

5 oktober:

Fiske aften Clausens fiskehandel.

26 oktober:

Bankospil.

23 november:

Julefrokost tilberedt af vores eget køkkenhold.
En aften med sang og musik.

Planlagte turer og rejser.
30 jan.-3 feb.

Senior velvære Polen

27 marts

Ansager.

26 maj

Strynø.

3 juni

Andre Rieu koncert.

27-28 juni

Cirkusrevyen.

19-26 august

Østrig Zillertal.

22 september

Samsø.

29 oktober

??

30 nov.-1 dec.

Celle -Hannove

Åletur

Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt turer til for eksempel Moesgård eller andre seværdigheder,
Men hold øje med hjemmesiden, det er ikke utænkelig, at der pludselig dukker noget op.

Jeg vil gerne til slut takke alle medlemmer for den fantastiske opbakning vi får.
Jeg vil gerne opfordre jer til at komme med ønsker og forslag til nye emner, vi bør tage op.
Send os en mail, ring eller kom op på kontoret så vi sammen kan drøfte nye tiltag.
Husk Ældre Sagen Nord er jeres forening, og bestyrelsen arbejder for medlemmernes interesser.

