
SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL 

 

                                                  Årsmelding for 2016 

 

Etter valg på årsmøtet 10. februar 2016 har styret bestått av følgende: 

 

Jens C. Koch, styreleder 

 

Knut Engelskjøn, nestleder 

 

Lise Thommesen, sekretær 

 

Olav M. Karlsen, kasserer 

 

Helene Hellerud, Lisa Langaard, Arne Sauar, styremedlemmer 

 

Eva Boman og Ragnhild Nyhus, varamedlemmer 

 

I 2016 har det i likhet med tidligere år vært avholdt tilsammen 12 

medlemsmøter, 6 i vårsemesteret og 6 i høstsemesteret. Samtlige møter har 

vært svært godt besøkt med som regel bare få ledige plasser, men alle 

medlemmer har fått plass og det har også vært plass for enkelte ikke-

medlemmer som har ønsket å overvære et møte. Den oppsatte møtetid, kl. 

12.00 - 14.00 har som regel blitt benyttet fullt ut med foredrag og 

etterfølgende spørsmål og diskusjon. 

Det har regelmessig vært avholdt styremøte i tilslutning til medlemsmøtene 

hvor hovedtema har vært arbeidet med program for de neste semestrene. 

Programmet på møtene har vært gode og varierte i emnevalg og fremgår best 

på våre hjemmeside: www.senioruniversitetet i Arendal.com. 

 

Vi har pr. 1. februar 2017 357 medlemmer, en økning fra 318 fra januar 2016. 

Styret gleder seg selvfølgelig over den gode oppslutningen, men må konstatere 

at vi er i fred med å "vokse ut" av Lille Torungen som har et maksimalt 

tilhørerantall på 160. Styret har på denne bakgrunn funnet å måtte innføre en 

http://www.senioruniversitetet/


venteliste for dem som ønsker medlemskap med virkning fra februar 2017. 

Ordningen medfører at eventuelle betalinger for enkeltmøter fra ikke-

medlemmer (kr. 100.- pr. møte) vil bli trukket fra i medlemsavgiften ved 

eventuelt senere opptak som medlem. 

 

Selv om styret fortsatt er godt fornøyd med samarbeidet med Kulturhuset inkl. 

kafeen har vi funnet det riktig å vurdere om det vil være mulig å flytte til annet 

og større lokale og vil eventuelt komme tilbake til dette. Inntil det eventuelt 

foreligger en avklaring videreføres kontrakten med Kulturhuset. Styret har også 

i 2016 fortsatt fått god hjelp av Arendal bibliotek v/ Tove J. Kittelsen med 

ferdigstilling av den tradisjonelle programfolderen som sendes medlemmene 

før hvert semester. 

 

Økonomien er fortsatt meget tilfredsstillende. Innestående i bank pr. 

31.12.2016 var kr. 307.313.-, og årets overskudd kr. 21.327.-. 

 

" Ut i det blå 2016 " gikk med svært god oppslutning til 

Havforskningsinstituttets  stasjon Flødevigen hvor vi fikk flere flotte foredrag 

med orientering om virksomheten ved flere av stasjonens ansatte. Turen ble 

avsluttet med koldtbord på Kroverten på Hisøy. 

 

I styret for Senioruniversitetet i Arendal: 

 

Jens C. Koch  Knut Engelskjøn   Lise Thommesen  Olav M. Karlsen  Helene 

Hellerud  Lisa Langaard    

                               Arne Sauar  Ragnhild Nyhus  Eva Boman 

 

 

 


