
                          Senioruniversitetet i Arendal.    
 
 
 
Årsmelding for det ”akademiske år” 01.05.09 til 30.04.10. 
 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder: Bjørn Bugge-Asperheim 
Nestleder: Per A. Haakstad 
Sekretær: Lise Thommesen 
Kasserer: Jan Lunde 
Styremedlemmer: Otto Knudsen, Kåre Thorsen, Lisa Langaard 
Varamedlemmer: Svein Tore Kveim, Nicolay Dahll 
 
I alt 12 styremøter har vært avholdt, - de fleste etter møtene i Senioruniversitetet. 
Program for de neste semestrene har vært hovedtema. 
Antallet medlemmer 31.12.2009 var 160 medlemmer, og ventelisten var på ca. 50 
interesserte. Styret vedtok å inkludere  de som  sto på ventelisten, og pr. 21.03.2010 
er medlemstallet 209.  
 
Vi inngikk derfor i desember 2009 avtale med Arendal Kulturhus om leie av Lille 
Torungen for våre fremtidige møter, foreløpig for 1 år.  Vi mener vi har oppnådd en 
god avtale som Senioruniversitetets økonomi vil greie. Lokalet tar ca. 120 tilhørere, 
- ved å ta ut bordene kan vi unntaksvis komme opp i ca. 150 sitteplasser. Det er 
komplett A-V utstyr , og en lydmann hjelper oss å komme i gang. Det serveres 
kaffe og kringle i pausen til  subsidiert pris. – Vår erfaring hittil har vært noe 
blandet, i det vi for møtet 10. mars ble henvist til Bystyresalen, som er mindre 
egnet til vår møteform. 
Vi takker for det gode samarbeid vi har hatt med Arendal Bibliotek.  Ola Eiksund 
og Kristin Flo har vært våre gode kontakter ved Arendal Bibliotek. 
Møtene har vært godt besøkt, ca. 80 – 90 medlemmer i gjennomsnitt for hele året. 
I tillegg hadde vi en vellykket vårtur i mai 2009 til Holt kirke og de gamle 
skolestuene med dyktig guiding av ekteparet Bjorvatn. Hyggelig bespisning og 
orientering på Englegaarden ved Fiane, med Celine Thommesen som vertinne. Ca. 
50 deltagere. 
Programmet i 2010 startet med et godt samarbeid med Musikkens Venner i 
Arendal. Vi fikk høre Birgitte Grimstad lese om Myten om ”INANNA” Himlens og 
Jordens dronning, akkompagnert av musikerne Sharam Golani og Javid Afsari Rad 
på strenginstrumentene oud og santor. Fullt lokale og stor interesse.  



Det planlegges samarbeid med Musikkens Venner også på siste møte i november 
2010. 
- Vi er stolte av Senioruniversitetets hjemmeside: www.senioruniversitetet-
arendal.com. – Torjus Skjævestad har aller vennligst oppdatert den med de 
fortløpende program, og det er en god referanse når vi snakker om 
Senioruniversitetet i Arendal. Styret takker ham for innsatsen. Styret anbefaler 
medlemmene å besøke hjemmesiden og komme med forslag til 
endringer/forbedringer. 
 
Driftsresultatet viser et overskudd på  36485. - kr., med  brutto inntekt på       
113752 .- kr. Tillagt fjorårets balanse har vi nå en egenkapital innestående i 
DnBNOR på kr.140104.- kr.        
 
 I og med at regnskapet - i følge vedtektene – avsluttes i mars, har vi fremdeles to 
møter og en vårtur igjen av semesteret. Dette vil – i  likhet med tidligere år -  bli 
tatt med i neste års regnskap. Styret anser at vår økonomi er god og foreslår at 
semesteravgiften beholdes uendret. Som en prøveordning – og for at vår 
egenkapital ikke skal bli for stor – foreslår styret også at det neste år subsidieres 
betaling for kaffe og kringle som serveres i pausen. Budsjettet for 2009/2010 er 
basert på dette, med et beregnet underskudd på kr.10100.-. Regnskapet er revidert 
av revisor Erik Skindlo. 
 
Programmet for møtene har vært variert og spennende.  Styret takker foreleserne 
for den vennlighet og imøtekommenhet de har vist ved våre henvendelser. 
 
Møteprogrammene for vinter/var 2010 har hittil gått etter oppsettet. De enkelte 
programposter sees best på vår hjemmeside: www.senioruniversitetet-arendal.com. 
 
 
24.mars.2010. 
 
 
 
Bjørn Bugge-Asperheim    Per A. Haakstad   Jan Lunde   Lise Thommesen 
 
 
Otto Knudsen            Kåre Thorsen    Lisa Langaard       Svein Tore Kveim 
 
Nicolay Dahll (gått ut av Styret  Des. 2009) 


