
Årsberetning fra Ældre i Bevægelse 2018 

Velkommen til den 21. generalforsamling, er glade for at se så mange af vores medlemmer 
tilstede. 

Som det første beder jeg alle om at rejse sig, så vi kan mindes dem som for evigt har forladt os. 

Æret være deres minde. 

 Generalforsamling starter med at vi vælger en dirigent, bestyrelsen foreslår Niels Ole Gaard, er 
der andre forslag. Referent foreslås Eva Olsen 

Så overgiver jeg hermed taktstokken til dirigenten. 

2018 har igen været et forrygende år for ÆiB, vi er i dag Ca. 750 medlemmer her i blandt er også 
disse medlemmer som kommer fra de forskellige lægehuse og vores eget Sundhedscenter. Og vi 

har til stadighed mellem 30 og 60 personer på ventelisten.  

Som alle jo ved så startede året 2018 med ÆiB, s 20-års fødselsdag, derefter havde vi VIP-fest, vi 
har også haft de traditionelle fastelavnsboller og julegløgg med æbleskiver og andre 
sammenkomster. Vi havde også besøg af 2 sundhedsguruer, som fortalte om det at leve sundt, og 
tage vare på hinanden. 

Sommerturen gik til Thorsvang. Det første stop på turen var ved et lille fiskerleje lidt syd for Køge, 
hvor vi alle kunne få en snak med den gamle fisker. I Thorsvang oplevede vi mange ting fra 
dengang vi var unge og endda før den tid, vi fik gammeldags buffet, i deres teater/forsamlingssal, 
vi var ca. 50 person med bus på denne tur.  

Løvfaldsturen gik til Vikingelandsbyen i Risby, med efterfølgende frokost på Restaurant Eagle i 
Smørum Golfklub, og til slut kaffe i Pederstrup. 

 2 gange i 2018 har vi haft demenskoordinator Mette Nørregaard på besøg for at fortælle om 
demens, jeg er overbevist om at vi alle fik noget med hjem efter de foredrag. 

De haltider vi har i dag udløber her til juni, og skal fornyes, før var det sådan at de løb i 2 år, men 
nu løber de kun 1 år ad gangen. Det har jo været lidt op ad bakke med tiderne som vi skulle 
indberette her i begyndelsen af 2019, hvilket vi også har gjort, men så fik vi den kedelige besked 
at vi ikke havde haltider i 2019-2020. Det kunne vi selvfølgelig ikke accepterer, så læserbrev blev 
fremstillet og kontakt til borgmester og Kultur- og Fritidsudvalgsformand, dette indebar at vi var til 
møde med den nye chef for udvalget, og der fik vi klarhed over hvordan tingene vil forløbe, og 
man indrømmede at man nok havde været lige drastisk nok med den udmelding, men vi får 

besked ca. medio maj, men meldingen til os var at der nok skal blive plads til os, så vi venter 
spændt. 

Vi følger den nye persondataforordning. Der indsættes oplysninger til vore medlemmer på 
hjemmesiden, samtidig med at vi sætter dem op på opslagstavlen i halgangen. 

ÆiB har fået mobilepay, til glæde for de forskellige afdelinger som arrangerer forskellige tiltag. 

Vi har også fået løst vores opgave med spillemand til vores sangkor. 

Til gymnastik har vi også prøvet en ny aktivitet som hedder ”Groove” Hvor Sussi var instruktør, en 
ganske fornøjelig aktivitet. 

Vi har fået én instruktør mere til Yoga holdet. Jytte Spon. 

Vi modtog støtte til foreningen, først fik vi §18 midler, og senere har Nybolig i Ballerup beriget os 
med tilskud, ganske uopfordret. 

Der er anskaffet nye hjertestarter 2018, så vi i dag har to af slagsen til at betjene gang og 
cykelfolket. 

Vi hjælper også andre foreninger lige som de hjælper os, bl.a. vores LSI-gymnastik. 



Tilslut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak til alle instruktørerne, kaffehold og andre som 
hjælper til uden jeres hjælp, ville der ikke være noget der hedder ÆiB. 

Jeg vil takke bestyrelsen for året der er gået det kræver sin mand/kvinde at have en formand som 
mig, I har været meget lette at arbejde med, uden jer var det ikke noget der hed ÆiB. 

Hvordan ser fremtiden så ud, jeg tror på at vi nok skal få løst de få problemer vi har bl.a. med 
haltider. Vi har på vort nyligt afholdte Visionsmøde talt om nye Aktiviter, det arbejder vi videre på, I 
skal nok få besked om dette, vi skal jo i dag have valgt en ny kasser og et nyt medlem til 
bestyrelsen som det fremgår af dagsordenen, men det sker jo under punktet valg. 

Tak for 2018 og på gensyn i 2019. 

 

 

 


