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A3A Akademiet for den 3. alder 

 

3. juni 2021 

 

Referat af generalforsamling i A3A den 2. juni 2021 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab for 2020 

4. Valg af bestyrelse 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Forslag fra medlemmerne 

8. Evt. 

Ad 1. Dirigent 

Der var mødt ca. 45 medlemmer. Leif E. Nielsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt, selvom den var forsinket på grund af corona. 

Ad 2. Beretning 

Formanden, Allan Fischer-Madsen, kom i sin beretning bl.a. ind på følgende forhold: 

• Foreningens aktiviteter har i det seneste halvandet år været stærkt påvirket af coronapandemien 

og de heraf følgende restriktioner. Alligevel lykkedes det sidste år at afholde 4 fællesmøder i A3A 

og et temamøde i fællesskab med Folkeuniversitetet.  

• Foreningen havde bl.a. via Medlemsnyt holdt kontakt med medlemmerne og givet tips til, hvordan 

man via virtuelle muligheder kunne skaffe sig viden eller underholdning under nedlukningen.  

• Medlemstallet har tilsyneladende holdt sig nogenlunde stabilt på omkring 200 medlemmer.   

• Studiegrupperne har i varierende omfang fungeret under nedlukningen, og de fleste er nu 

tilsyneladende i gang igen. Der er registreret 19 studiegrupper, hvoraf 2 dog er under etablering.    

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde om årets 

arrangementer. Han rettede en særlig tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. Endelig takkede 

formanden sekretæren for hans arbejde i årets løb. 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

Anne Bahnson gjorde opmærksom på, at den planlagte tur til Grønland i år desværre havde måttet aflyses 

på grund af corona. Turen forventes gennemført i 2022. 
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Ad 3. Regnskab 

Sekretæren, Kjeld Kragelund, gennemgik regnskab for 2020 og budget for 2021.   

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Valg af bestyrelse 

Det blev oplyst, at, Ulla Skærved, Christian Liisberg og Jørn Uffe Christiansen var villige til genvalg. Randi 

Mortensen, Eva Skærbæk, Per Elvekjær og Allan Fischer-Madsen udtræder af bestyrelsen i henhold til 

vedtægterne, som foreskriver max tre gange genvalg. Helen Beim, Mark Treiman og Jørgen Kay var bragt i 

forslag og blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen samtidigt med, at de 3 førstnævnte blev genvalgt. 

Ad 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Leif Nielsen blev genvalgt som revisor, og Torben Møgelhøj blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Ad 6. Kontingent 

Efter indstilling fra bestyrelsen vedtog generalforsamlingen uændret kontingent for 2021 på 350 kr. pr. 

person. 

Ad 7. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 8. Evt. 

Ulla Skærved gjorde opmærksom på, at der i efteråret ville blive gennemført en temadag sammen med 

Folkeuniversitetet om USA: Første år med Biden. 

 

 

Den 5. juni 2021 

___________________________ 

Leif E. Nielsen, dirigent 


