
SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL 

                                    Årsmelding for 2017 

 

Etter valg på årsmøtet 16. februar 2017 har styret bestått av følgende: 

Jens C. Koch, styreleder, Ragnhild Nyhus, nestleder (styremedlem valgt som 

nestleder av styret iht. vedtektene §3), Lise Thommesen, sekretær, Olav M. 

Karlsen, kasserer, Helene Hellerud, Lisa Langaard og Arne Sauar 

styremedlemmer og Eva Boman og Tom Schulz varamedlemmer. 

 

I 2017 har det som vanlig de siste år vært avholdt tilsammen 12 

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

vært svært godt besøkt og oppmøtet har ved flere anledninger oversteget 

kapasiteten i Lille Torungen. 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 og i 

høstsemesteret også møteromsituasjonen. Programmet på møtene har vært 

gode og varierte i emnevalg og fremgår best på vår hjemmeside: 

www.senioruniversitetet i Arendal.com. 

 

Vi hadde pr. januar 2018 vel 360 medlemmer, omtrent det samme som ved 

forrige årsskifte.  I tillegg var det ca 25 på venteliste. Hertil kommer ytterligere 

et antall som har meldt sin interesse for medlemskap. På grunn av kapasiteten i 

Lille Torungen (maks. 160) har det ikke vært mulig å øke medlemstallet. 

Den gode oppslutningen på medlemsmøtene er selvfølgelig svært gledelig og 

inspirerende for styret.  Vi ser imidlertid klart at det fremover vil være 

uholdbart å måtte avvise medlemmer som kommer til møtene på grunn av 

plassmangel. Styret tok derfor i høstsemesteret opp arbeidet med sikte på å 

skaffe nytt møtelokale utenfor Kulturhuset idet en eventuell flytting til «Store 

Torungen» ikke ble ansett aktuelt bla.av økonomiske grunner. Etter å ha 

forkastet et annet tilbud har styret besluttet å ta imot tilbud fra Clarion 

Tyholmen Hotell om leie av møtelokale med kapasitet for 200 plasser. Avtalen 

gjelder for høstsemesteret 2018 og vi anser dette som en prøveperiode. Den 

http://www.senioruniversitetet/


populære pauseserveringen vil bli videreført på hotellet. 

 

Vi understreker at vi fortsatt har vært godt fornøyd med samarbeidet med 

Kulturhuset inkl. kafeen. Kulturhuset v/daglig leder Anne Moe Rasmussen er 

innforstått med vårt behov for større møtelokale. Styret har også i 2017 

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 god. Innestående i bank pr. 31.12.2017 var kr. 352.000.-, 

og årets overskudd kr. 44.868.-. Anvendelse og plassering av foreningens 

midler må imidlertid sees på bakgrunn av at vi fremover vil måtte regne med en 

meget betydelig økning av utgiftene til møtelokale, en økning som langt vil 

overstige det overskudd vi har hatt i de senere år. Selv om det har vært mulig å 

holde medlemsavgiften konstant i de senere år mener styret at medlemmene 

på sikt må påregne en viss økning for at foreningen skal kunne opprettholde en 

tilfredsstillende økonomi. 

"Ut i det blå 2017 " gikk med svært god oppslutning til Frolands Verk med 

omvisning og et foredrag av forfatteren Arild Stubø om Henrik Abel. Turen ble 

avsluttet med lunch på stedet. 

I styret for Senioruniversitetet i Arendal: 

 

Jens C. Koch    Ragnhild Nyhus     Lise Thommesen    Arne Sauar  Olav M. Karlsen     

 

Helene Hellerud   Lisa Langaard    Eva Boman    Tom Schulz 

 

 

 


