
Årsberetning fra Ældre i Bevægelse 2017 

Jeg vil gerne byde alle velkommen til denne generalforsamling som er den 20. i rækken og min 6. 

beretning. 

Jeg vil bede alle rejser sig for at mindes dem som for evigt har forladt os i ÆiB, æret være deres 

minde. 

Vi skal starte denne generalforsamling med at vælge en dirigent, bestyrelsen foreslår Ib Johansen, 

er der andre forslag. Herefter give ordet til dirigenten. 

 

2017 har været et forrygende år vi er blevet flere medlemmer, i dag er vi 710 medlemmer og vi har 

stadig en venteliste på mellem 40 og 50 og der kommer stadig nye ind på listen. Vi annoncerer 

ikke efter nye medlemmer det går efter mund til øre princippet. Nogle har spurgt hvorfor vi ikke var 

med på Egedal Erhvervsmesse i søndags. Vi har før talt om det er noget vi vil bruge tid på, og 

beslutningen er at det vil vi ikke for så kan vi risikere at vores venteliste stiger mere en vi kan 

håndtere og det er ikke et godt signal at sende, vi vil gerne have fornyelse, men vi skal også 

passe på de medlemmer vi har. 

 

Haltiderne er uændrede og går over en 2-årig periode, så vi skal søge nye tider fra august 2019, 

så vi er allerede så småt i gang med at se på dette i bestyrelsen, emnet kom frem på vort nylig 

afholdte møde med vore instruktører og øvrige teamledere i ÆiB, så vi er opmærksom. 

 

Vi har også i 2017 haft aktiviteter ud over det at dyrke motion, vi var på Værløse Flyveplads med 

efterfølgende spisning på Smørum Golf, vi var på tur til Zen Garden en park med blomster og 

sten, der er blevet afholdt sommerfest, julefest, løvfaldstur, der har været arrangeret teaterture, 

der er spist fastelavnsboller til jul blev der drukket gløgg og spis æbleskiver, og som altid er der et 

godt fremmøde ved disse gratis arrangementer. 

 

I år har vi afholdt ÆiB`s 20 årsjubilæumsfest i Smørumhallen, med deltagelse af ca. 350 personer, 

der var optræden af Baghusrevyen, sange af æresmedlem Curt Mikkelsen, samt musik og dans til 

Erik Præst trio, jeg har kun hørt gode tilbagemeldinger, så vi må sige det var en god oplevelse, og 

nu skal vi så i gang med 25 års jubilæet i 2023. I øvrigt fik vi et nyt æresmedlem i klubben. 

 

Vi må ikke glemme alle vore aktiviteter rundt i Smørum området, hvor man møder talstærkt op dag 

efter dag, uge efter uge for at deltage i de mange tilbud, og her er det jo på sin plads at sige tak til 

instruktører/tovholdere tak for det store arbejde de lægger i disse aktiviteter, samt bruger tid på 

kurser for at blive opdateret. Det vil vi gerne at de forsætter med. 

 

Vi har et cykelhold og 2 hold som går ture i området, her har foreningen anskaffet 2 transportable 

hjertestartere, som de opfordres til at tage med på deres ugentlige turer. Cykel og gå holdene skal 

have en opdatering i brug af hjertestarterne. 

 

Der skal også lyde en stor tak til de udvalg som forsøder vor hverdag med kaffe, arrangerer fester, 

turer i teater og turer ud i det fri samt dem der bager til disse turer. Fantastisk arbejde I lægger i 

dette. 



I anledning af vort 20´s jubilæumsfest modtog vi et gavekort til Sportsmaster fra EIF. Vi var heldige 

at få et tilskud fra Egedal Kommune, og her på det sidste har vi oplevet at en erhvervsdrivende 

Nybolig i BALLERUP har skænket os kr. 2500,00 fordi vi er en unik forening. 

 

Som mange sikker ved så har vi en aftale med Lægehuset i Smørum, samt Sundhedscenteret at 

de kan anbefale personer som er færdigbehandlet hos dem til at komme ind som medlemmer hos 

os i 2017 blev det til ca. 15 personer. Vi har kontakt med Hjerteforeningen i kommunen om at lave 

en lignende aftale, nu må vi se hvordan det så går. 

 

Vi har i bestyrelsen den store glæde at byde velkommen til 3 nye personer i vores turudvalg, det 

er vi rigtig glade for. 

 

Uden bestyrelse går det ikke, de gør et stort stykke arbejde for os alle, så jeg vil gerne sige mine 

bestyrelsesmedlemmer tak for det år der er gået, det er et stort arbejde i lægger for dagen, det er 

fantastisk hvad i kan yde, det skal I have en stor og velfortjent tak for. I var om nogen med i det 

gode år 2017. 

 

 

 


