Ældre Sagen Århus Nord Årsmøde 2017
Hvad er Ældre Sagen Danmark for en størrelse forening som i alle er medlem af.
Jeg var 22 februar sammen med en mand der kom direkte fra København.
Han kunne oplyse at vi pr. 21 februar 2018 var 818.050. medlemmer.
Ældre Sagen Nord ? hvad tror i vi er for en størrelse! Pr. 1.1 20.18 havde vi 8.691 medlemmer,
Det er en stigning på 252 medlemmer i 2018.

Det har for bestyrelsen været et godt år, og forhåbentlig også for alle jer medlemmer som har deltaget i
vores kurser og arrangementer i 2017. Der har været fyldt op på alle holdene, og ventelisterne er åbenbart
noget vi ikke kan få afskaffet! Det vil jeg senere komme ind på. hvad vi gør for det.
For ca. 3 år siden fik vi fjernet en søjle og flyttet bar m.v., det gør at lokalet er meget mere anvendelig, så vi
godt kan være op til 100 personer til spisning, foredrag, eller hvad vi har af arrangementer.
Vores priser på kurser har ikke fået nogen stigning i 2017! Jeg vil sige de er faldet? Det vil fremgå senere ,
hvad jeg mener med det.
Vi har de ugentlige foredrag eller temamøder som samler et sted mellem40-70 personer.
Hvis vi ser på kurser, hvor man kommer for dels at lære noget eller forbedre sine kondital så er der 45-50
hold= ca. 900 kursister p. halvår. Dertil kommer 9 foredrag eller temamøder= 450 pers. Pr. halvår.

Hvad har vi så haft af tilbud i 2017 (pr. halvår )
Bridge:

6 hold (ca. 180-200 pers. )

Sommerbridge

maj juni og august

Yoga

6 hold

Line dance

5 hold

Pilates

5 hold

Motion og velvære 3 hold
Vandgymnastik

2 hold

Zumba

1 hold

Engelsk

3 hold

Slægtsforskning

2 hold

Akrylmaling

2 hold

Akvarelmaling

1 hold

I pad

1 hold

Madlavning

1 hold

Læsekredse

2 hold

Korsang

1 hold

Vandreture

2 hold

Lady walk

1 hold

Onsdagsforedrag

6

Temamøder

2-3

Århus symfornio.

1

Egå Engsø, Risskov, Mols

Arrangementer I huset
Forårsfest
Modeshow
Fiskeaften

Clausens rullende køkken

Bankospil
Julefrokost

Med musik og sang

Turer og rejser

Polen Welness (senior velvære )
Ansager
Strynø
Andre Rieu koncert
Cirkusrevyen
Østrig
Samsø
Vesløs ( åleturen )
Celle-Hannover

Hvor foregår tingene!
Vi har hovedbase her i Arions Hus ,hvor vi disponerer over lokalerne hver dag fra 9.00-17.00 men vi har
også lokaler følgende steder.
Hørgården
Fortegården
Lokalcenter

Vejlby

Lokalcenter

Bjerggården

Lokalcenter

Lystrup

Ellevangskolen
Lystrupskolen
Beboerhuset Elsted
Århus Bowlinghal

Hvordan får vi så afviklet arrangementerne
Vi har 20 på lønningslisten med varierende timetal. En udgift som i senere vil i regnskabet.
Frivillige hjælpere er der 18 personer.
Køkkenhold:

10

Borde-stole:

3

Vandreture:

2

Læsekredse:

2

Webmaster:

1

Bestyrelsen består af 5 personer og 1 suppleant. I Ældre Sagen Nord arbejder vi på lige fod bestyrelse og
suppleanter.
Jeg vil som formand gerne rette en stor tak til alle jer frivillige for den store indsats i gør, uden jer kunne det
slet ikke lade sig gøre.
En stor tak skal også lyde til kollegerne i bestyrelsen. Det er jo en fornøjelse at være formand når man har
så mange dygtige og engagerede medarbejdere.
Der skal også lyde en stor tak til vores formand Tove Jørvang og kursusleder Claus Jørvang.
Det betyder meget at vi kan hente inspiration til fortsat udvikling af Ældre Sagen Nord.

