
                                                           

                                                

                                             

                                              

FURESØ SENIOR MOTION  

 
Referat af Furesø Senior Motions generalforsamling onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 

11.30 i Teatersalen i Farum Kulturhus 

 

Formanden Erling Brix bød velkommen til de 26 fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent 

Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at alle havde fået en indkaldelse til 

generalforsamlingen d. 9/9 – 2020. 

 

2. Valg af referent 

Marianne Langkilde og Ida Andersen blev valgt. 

 

3. Valg af 2 stemmetællere 

Anne Gram og Winnie Petersen blev valgt. 

 

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne/forgangne år 

Vi startede motionen allerede 2. januar og fortsatte til 15. maj, dog holdt vi vinterferie i uge 

7. 

10. april holdt Idas bror, geolog Steen Andersen et meget interessant og underholdende 

foredrag om ”Naturpark Mølleå”. 

22. maj havde vi afslutningsarrangement med vandring i lokalområdet med frokost i 

svømmehallens café med egen mad og hjemmebagte kager.   

28. august gik vores sommerudflugt til Hundested. Her besøgte vi et glaspusteri og et 

snedkerværksted. Vi nød vores frokost i Røgeristen med fri adgang til al den is, vi kunne 

spise. Efter guidet rundvisning i Sandskulpturfestivalen fik vi kaffe/te og kage i caféen.  

Efterårssæsonen startede 4. september. 

2. oktober holdt Skiklubben Hareskov v/ Visti Lindemann og Anne Gram foredraget ”skiløb 

for alle”. Ud fra en ide om, at skiløb er for alle uanset særlige udfordringer af fysisk, 

psykisk eller udviklingsmæssig karakter eller alder.  

Vi holdt lukket i efterårsferien, og derefter motionerede vi indtil juleafslutningen 18. 

december, hvor vi nød gløgg og lune æbleskiver, mens vi spillede julebanko. 

Vi startede 2020 d. 8. januar og fortsatte vores motion indtil Mette Frederiksen lukkede 

Danmark ned.  

I uge 36 gik vi en tur med Klaus som guide i det smukke område øst for Farum. 

Normal gymnastik begyndte igen 9. september. På grund af covid 19 må vi ikke bruge 

omklædningsrummene. Så vi møder omklædte. 

Vi er for tiden delt i 2 hold ud fra vejnavne. A til J fra 9 – 9.50 og K til Å fra 10 – 10.50. 

 

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 

 



5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Klaus gennemgik regnskabet.  

Kontingentindtægterne blev 5000 kr. mindre end budgetteret, men i regnskabet er der 

alligevel et mindre overskud på 2363 kr., og der er styr på udgifterne.  

 

6. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år 

Klaus gennemgik budgetforslaget: Vi får forhåbentlig 5000 kr. fra kommunen til næste år, 

Det gør vi desværre ikke i år. 

Budgetforslaget blev godkendt. 

 

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Kontingentet forbliver uændret 550 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for passive 

medlemmer. Der er 90 aktive medlemmer og 4 passive medlemmer i foreningen. 

  

8. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)  

Klaus Lund Nielsen og Marianne Langkilde blev valgt for 2 år. 

 

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år) 

Valgene skal først foregå i 2021, som er et ulige år. 

 

11. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år) 

Lisbeth Stokholte blev valgt for 2 år. Aase Hunding blev i 2019 valgt for 2 år.  

 

12. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)  

Eva Rasmussen blev valgt for 2 år. Hanne Kjærgård blev i 2019 valgt for 2 år. 

 

13. Valg af revisorsuppleant hvert år 

Ove Eriksen blev valgt. 

 

14. Eventuelt 

Anne Gram synes at vi skal sige tak til Ole Gammelgård for arbejdet med hjemmesiden. 

Den er blevet meget bedre, end den var. 

 

Anne mente, at det, Klaus sagde under budgettet om paragraf 18 tilskud, var lidt kryptisk. 

Realiteten er, at foreningen plejer at få paragraf 18 tilskud, men fordi ansøgningen af 

finurlige veje ikke kommer ind i tide, så får man ikke tilskud, og pengene bruges til anden 

side eller i kommunekassen. Anne vil tage det op i folkeoplysningsudvalget, og vil gerne 

opfordre til, at man i bestyrelsen melder sig til mødet, der afholdes i fritids- idræts- og 

kulturudvalget d. 22. oktober, som handler om booking af lokaler, og hvordan man får 

tilskud. Under alle omstændigheder er det vigtigt at få fat i kommunen og få fortalt dem, at 

hvis der sker en fejl, så rykker man foreningen med hensyn til om de skal have penge, for 

man ved jo godt, at foreningen er der og ikke er gået neden om og hjem eller er lukket, 

foreningen indleverer jo medlemstal m.v. hvert år. Det betyder rigtig meget i disse tider for 

en lille forening at få et tilskud på 5000 kr. Anne synes desuden, at vi på mødet skal stille 

krav om et årshjul, så man ved, hvornår man skal søge om tilskud i kommunen. 

 

 

 



 

Erling spørger, om vi skal holde juleafslutning i år eller aflyse. Vi bliver enige om at se 

tiden an med hensyn til smitterisiko og tage spørgsmålet op d. 1/ 12.  Vi vil kunne bruge 

Teatersalen i Farum Kulturhus til arrangementet.  

 

Lisbeth: Vi fortsætter med holdopdelingen indtil videre. Den fungerer fint, og vi er glade for, 

at Jens har indvilget i at undervise en halv time ekstra, så det kan lade sig gøre. Hvis 

smitterisikoen bliver mindre og vi tør det, vil vi selvfølgelig samles igen, med de aktiviteter, 

der så bliver mulige.  

Bestyrelsen vil holde møde om dette forinden. 

 

Kirsten: Man kan benytte kondirummet i forbindelse med motionen - men husk: Man skal 

selv spritte af.  

 

Fra flere sider var der tak til bestyrelsen for deres arbejdsindsats ikke mindst i disse 

coronatider. 

 

                                                        Referent 

                                  Marianne Langkilde og Ida Andersen 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 


