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Referat fra Sønderholm-Frejlev Seniorernes Generalforsamling 2022
Onsdag den 26. januar kl. 13.30 i Frejlev Kirkecenter
107 medlemmer havde tilmeldt sig årets generalforsamling.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning til godkendelse - v. fmd. Bodil Elkjær
5. De reviderede regnskaber for 2020 og 2021 fremlægges til godkendelse – v. kasserer Karna
Simonsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
***
1. Valg af dirigent
Poul Østergaard Mortensen blev valgt.
Han indledte med at fastslå, at mødet var rettidigt indkaldt og at dagsordenen var iflg. vedtægter.
Der var ikke indkommet nogen indvendinger imod beslutningen om at udskyde
generalforsamlingen i 2021 til generalforsamlingen 2022.
2. Valg af referent
Jørn Skøtt Andersen blev valgt.
3. Valg af stemmetællere
Pkt. udgik indtil videre.
4. Bestyrelsens beretning til godkendelse – v. fmd. Bodil Elkjær
Kære generalforsamling.
Vi vil starte denne beretning, med at bede forsamlingen rejse sig, og holde 1. minuts stilhed, så vi
kan mindes de medlemmer der er gået bort, til stor sorg og savn for de efterladte: ”Ære være
Deres minde”
Tak.
*
Kære medlemmer:
Velkommen til denne vores første generalforsamling, siden vi meldte os ud af Danske Seniorer.
Tak for at i er mødt op her, til årets generalforsamling i 2022. Det er dejligt at se jer, dejligt at det
kunne lade sig gøre. Og vi beklager at vi ikke fandt det muligt at afholde generalforsamling i 2021,
på grund af Corona.
Vi vil give jer en status over hvad vi har foretaget os de sidste 2 år.
Og lidt om vores visioner over det kommende år.
Vi startede normalt efter generalforsamlingen den 29. januar 2020, og vi konstituerede os i
bestyrelsen med mig (Bodil Elkjær) som formand, Mogens Engemand som næstformand, Karna
Simonsen som kasserer, Knud E. Simonsen som sekretær og Ruth Nielsen som medlem.
Bestyrelsessuppleanterne blev som valgt på generalforsamlingen Grete Katrine Nielsen og Bodil
Thomsen.
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Menighedsrådet udnævnte Leif Jensen til deres repræsentant i bestyrelsen
Der har i de 2 år der gået, været afholdt 10 bestyrelsesmøder, alle er mødt op for at deltage i det
lidt umulige arbejde på grund af restriktioner og ændringer af disse hele tiden.
Alle i bestyrelsen har udført et godt og effektivt arbejde i året der er gået, og suppleanterne har
deltaget aktivt i samme omfang.
Menighedsrådets repræsentant har haft en positiv indstilling til alt hvad vi har foretaget os.
Aktiviteter 2020
Året startede godt.
Aktivitet nr. 1.
Generalforsamlingen med 150 deltagere, var en stor succes.
Aktivitet nr. 2.
I Sønderholm Sognegård, holdt Kirsten og Per fra Nørholm Gårdskole, for 61 deltagere, et godt og
meget interessant foredrag om anderledes skoletilbud.
Så kom Corona.
Aktivitet nr. 3 – 4 – 5 og 6 samt 3 dages turen til vadehavet, blev aflyst.
Aktivitet nr. 7.
En vellykket heldagstur til Thy kunne gennemføres med 47 deltagere, alle nød den flotte tur og det
igen at kunne komme lidt hjemmefra, var en oplevelse i sig selv,
Aktivitet nr.8.
I Frejlev Kirkecenter blev der afholdt foredrag om Arv, testamenter og fremtidsfuldmagter, der var
mødt 60 deltagere op til at høre om det vigtige emne.
Aktivitet nr. 9.
Så strammede Corona grebet igen og aktiviteten blev aflyst.
Aktivitet nr. 10.
Ekstraordinær generalforsamling blev der heldigvis mulighed for at afholde i Sønderholm
Sognegård, 36 medlemmer mødte op og stemte foreningen ud af Danske Seniorer, pr. den 31.12
2020.
Aktivitet nr. 11.
Frode Muldkjær måtte i oktober underholde med livshistorie i stedet for højskolesangbogen på
grund af restriktioner, der måtte ikke synges, og for personer i et begrænset antal på max 50, men
alligevel en god og hyggelig eftermiddag.
Aktiviteter 2021
På grund af Corona kom vi først i gang med aktiviteterne den 27. maj.
Aktivitet nr. 1.
Vadehavet – Fanø – Rømø i 3 dage med Nilles rejser.
36 deltager var med på denne fantastiske tur til Esbjerg og omegn.
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Aktivitet nr. 2.
Da blev der arrangeret 7 fredage med fredagskaffe i Frejlev Kirkecenter,
da Kastanjegården ikke kunne lukke gæster pga. deres Corona restriktioner.
Vi havde i alt 220 deltagere til denne fredagskaffe, og må betegnes som en stor succes.
Aktivitet nr. 3.
Heldagsudflugt til Jammer Bugten, 65 deltagere var med Olesens dobbeltdækker på en dejlig tur,
Bratbjerg Huset – Børglum Kloster – Sandskulptur i Hune og Ryå is.
Aktivitet nr. 4.
Spis Sammen i Frejlev Kirkecenter, 76 deltagere spiste Dansk Bøf og Rom fromage.
Aktivitet nr. 5.
Afrikanske flygtninge, Egon Nielsen holdt foredrag i Sønderholm Sognegård, for 35 deltagere, et
interessant emne.
Aktivitet nr. 6.
Jørgen Pyndt holdt foredrag ”Fra bondedreng på Lolland til journalist i Nordjylland” 49 deltagere
lyttede intens til denne beretning.
Aktivitet nr. 7.
Juletur og Julefrokost til Dalsgård Antik, en dejlig tur, god julefrokost og utrolig
mange nisser og meget andet at se på for de 43 deltagere.
Aktivitet nr. 8.
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kaffebord i Frejlev Kirke og kirkecenter.
43 deltagere trodsede snestormen og mødte op, men mange havde stort besvær med at komme
hjem, efter en hyggelig og god dag.
Nu håber vi på at året 2022 kan blive et Corona år, med restriktioner der er til at leve med, så vi
næsten uden ændringer og helt uden aflysninger kan afholde vores aktiviteter.
Økonomi:
Kassereren vil under pkt. 4. redegøre for vores økonomi.
Visioner:
Vores forårsprogram for 2022, er udleveret i postkassen til samtlige medlemmer, sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Vi håber mange vil møde op til de kommende aktiviteter.
Efterårsprogrammet vil vi prøve at få færdig, så det kan blive omdelt inden juni.
Mål:
Vi har stadig som mål at blive mere pc. orienteret, og det går fremad, flere og flere betaler via
bank over nettet, og en stor del tilmelder sig pr. mail, men vi beholder kontanter og telefonen så
længe der er nogen der kan og vil på den måde.
Afslutningsvis:
Vi vil takke alle der har hjulpet os med at få foreningen til at fungere, uden hjælp fra
menighedsrådet, præster, sekretær, organist, værtinder, samt øvrigt personale og de frivillige
hjælpere, havde vi ikke kunne levere den høje standard på vore aktiviteter, som vi selv mener vi
har opnået.
Også tak til Bowlingklubben og Kastanjegården for et godt samarbejde.
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Vi vil gerne sige tak til alle de fremmødte, og alle medlemmerne, for jeres store opbakning til
bestyrelsens arbejde i årene der er gået.
Det er med til at give lyst og energi til arbejdet, og bevare troen på fremtiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
5. De reviderede regnskaber for 2020 og 2021 fremlægges til godkendelse – v. kasserer Karna
Simonsen
Regnskabet 2020 og 2021 blev fremlagt og derefter godkendt med applaus af forsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag
Punktet udgik, da der ikke var indkommet nogle forslag.
7. Fastsættelse af kontingent
2021 har været kontingentfri pga. de mange coronanedlukninger i årets løb
Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet for 2023 til kr. 110,- da udgifterne til arrangementerne
stiger.
Èn fra salen foreslog en yderlige hævelse til kr. 120,Det sidste forslag blev vedtaget med applaus.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen var Mogens Engemann, Karna Simonsen og Ruth Nielsen.
De blev alle tre genvalgt af forsamlingen med applaus.
På valg som suppleanter til bestyrelsen var Grete Katrine Nielsen og Bodil Thomsen
Begge blev genvalgt af forsamlingen med applaus.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Begge revisorer, Egon Hundahl og Per Emborg, samt revisorsuppleant, Poul Skov, var villige til at
modtage genvalg. Alle tre blev valgt med applaus.
10. Eventuelt
Èn fra salen spurgte ind til bestyrelsens syn på forholdet mellem kontingentet og prisen for de
enkelte arrangementer.
Bodil Elkjær svarede, at bestyrelsen har lagt vægt på, at arrangementerne bliver så billige som
muligt for så mange som muligt. En lavere kontingent vil gøre arrangementerne dyrere.
De forholdsvis store udgifter til bustransport forsøges dækket primært af tilskuddene fra
Sønderholm-Frejlev Menighedsråd og Aalborg Kommune.
Mødet afsluttedes kl. 13.55
Poul Østergård Mortensen dirigent
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Jørn Skøtt Andersen, referent

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således
Formand

Bodil Elkjær Smetanasvej 4. Frejlev 9200 Aalborg SV.
Tlf. 2424 8603 Email: elkjær@home1.gvdnet.dk
Næstformand Mogens Engemand Vivaldisvej 90. Frejlev 9200 Aalborg SV.
Tlf. 6177 4662 Email: mogensengemand@hotmail.com
Kasserer
Karna Simonsen Vivaldisvej 258. Frejlev 9200 Aalborg SV.
Tlf. 2482 8944 Email: kakuthermo@gmail.com
Sekretær
Knud E. Simonsen Vivaldisvej 258. Frejlev 9200 Aalborg SV.
Tlf. 3195 8915 Email: kakuthermo@gmail.com
Medlem
Ruth Nielsen Rugskellet 2. Sønderholm 9240 Nibe.
Tlf. 2398 6946 Email: rug2@hotmail.dk
1. suppleant
Grete K. Nielsen Skakvejen 23. Sønderholm 9240 Nibe.
Tlf. 2380 6946 Email: gretekatrine@hotmail.com
2. suppleant
Bodil Thomsen Nibevej 428. St. Restrup 9240 Nibe.
Tlf. 2925 6963 Email: bodil@herb.dk
Kontaktperson til menighedsrådet
Leif Jensen Morten Vinges Vej 11. Sønderholm 9240 Nibe.
Tlf. 2091 3411 Email: kirkevaerge@soenderholm-kirke.dk
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Sønderholm-Frejlev 2022

Generalforsamlingen 2022
Tak til vores samarbejdspartner og sponsorer
Tak for lokaler - kaffe - køkkenhjælp og meget mere
Til
Sønderholm-Frejlev Menighedsråd
Tak til sponsorer for hovedgevinster til brik/pakke lotteriet
Til
Klinik for fodterapi v/Helle Trysøe
Olesens Busser – busrejser og turistkørsel
Min Købmand Sønderholm
Bent Elkjær og Sønner A/S
Rema 1000 Frejlev
Velsmag og Velbehag ApS
Tak for de medbragte pakker
Til
Alle medlemmerne

Sønderholm-Frejlev
Seniorer
Bestyrelsen
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