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 Senioruniversitetet i Arendal 

 

 

 
Årsmelding for  2012 

 
Styret har i perioden bestått av: 

Leder: Bjørn Bugge-Asperheim 

Nestleder: Egil Børre Johnsen 

Sekretær: Lise Thommesen 

Kasserer: Otto Knudsen 

Styremedlemmer: Lisa Langaard, Frode Iunker-Andersen, Arne Bergersen 

Varamedlemmer: Cato Normann, Eli Woie 

 

I alt 14 styremøter har vært avholdt, - de fleste etter møtene i Senioruniversitetet. 

Program for de neste semestrene har vært hovedtema. 

Antall medlemmer som betalte kontingent pr. 31.12.2012 var 199, og 1 æresmedlem. 

Kontingentvarsel for våren 2013 er sendt til 214 medlemmer 

 

Alle møtene med forelesninger er holdt i Lille Torungen, Arendal Kulturhus. Kontrakten 

med Arendal Kulturhus kontinueres i 2013, og møtedatoer for 2. halvår 2013 er avtalt. 

Husleien er subsidiert med kulturmidler gjennom Arendal Kulturhus.  Serveringen i 

pausen sørges for av Kulturhusets cafe, og subsidieres av foreningen. Det tas kr. 40.- for 

kaffe og kake/rundstykke. 

På møtene har vi god assistanse av Kulturhusets ”lydtekniker” som sørger for høytalere,  

andre audio-visuelle hjelpemidler og sitteplasser.  Styret mener vi har gode avtaler, som vi 

ønsker å prolongere. 

Vi har fortsatt godt samarbeid med Arendal Bibliotek (Ola Eiksund og Kristin Flo) som er 

behjelpelig med skriving av programmene. Det setter vi pris på. 

 

”Ut i det Blå-tur” 8.mai 2012 gikk denne gang til det nye teater- og konserthus Kilden i 

Kristiansand. Det var først en interessant omvisning i Kilden av en erfaren 

”turistambassadør”, deretter konsert med et nasjonalt preget 17.mai program, med 

Asbjørn Arntsen , Birte Myrstad og sangkor.  Lunsj ble inntatt i restaurant Makrellen og 

deretter med buss tilbake til Arendal. Ca. 80 personer deltok. 

 

Programmene for møtene i 2012 har vært gode og varierte i emnevalg, og fremgår best på 

vår hjemmeside: www: senioruniversitetet-arendal.com.  Foreleser på møtet 12.september 

var informasjonssjef i Amnesty International i stedet for generalsekretær John Peder 

Egenæs da han hadde sykdomsforfall.  

Møtet 26.september 2012 måtte avlyses da foreleser ble sittende værfast på Værnes flyplass! 

Dette møtet var arrangert i samarbeid med Musikkens Venner. 

Møtene har vært godt besøkt med ofte ca. 150 tilhørere. 
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Vi er stolte av Senioruniversitetets hjemmeside: www.senioruniversitetet-arendal.com, og 

vil takke Torjus Skjævestad for at han oppdaterer den. 

Styret anbefaler medlemmene å besøke hjemmesiden, og komme med forslag til 

endringer/forbedringer. 

Som annonsert i forrige årsmelding er årsoppgjøret endret til å avsluttes pr. 31.12.. 

Driftsresultatet for regnskapet for 01.01.2012 – 31.12.2012 viste et underskudd på kr.  

1 836 med brutto inntekt på kr.127 371. Tillagt renteinntekter og bankkostnader blir årets 

underskudd kr. 608.  Balansen pr. 31.12.2012 er kr.121 789 som er innestående i 

Sparebanken SØR. I dette beløpet ligger kr.2 250 i kontingent for 2013. 

I budsjettet for neste år beregnes et overskudd på kr. 7 532, basert på 220 medlemmer.  

Regnskapet er revidert av revisor Harald  Asting Lie. 

Styret anser den finansielle situasjon som tilfredsstillende. 

 

Styret foreslår uendret semesteravgift, kr. 250 pr. halvår.  Det foreslås at medlemsavgiften 

betales kun en gang i året fra og med 2014. Det sparer mye arbeid med bankgiroer og 

innbetaling med mer.  

Subsidiering av kaffe og kake/rundstykke fortsetter, men prisen foreslås økt til kr.50. 

 

Årsmøtet er berammet tidlig denne gang. Det er begrunnet i at regnskapet er gjort opp pr. 

31.12. av regnskapmessige årsaker, og at det nye styret kan starte arbeidet med 

høstprogrammet tidlig. Det er gunstig å være 1/2 år i forkant!  

Styret takker foreleserne for den vennlighet og imøtekommenhet de har vist ved våre 

henvendelser. 

 

 

31.12. 2012/30.01.2013.                                           
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