
SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL 

 

                                                  Årsmelding for 2018 

 

Etter valg på årsmøtet 2018 har styret bestått av følgende: 

 

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

nestleder av styret i henhold til vedtektenes § 3), Lise Thommesen, sekretær, 

Siri Furuholt Skjævesland, kasserer, Helene Hellerud, Lisa Langaard og Arne 

Sauar, styremedlemmer og Eva Boman og Tom B. Schulz, varamedlemmer 

 

I 2018 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. 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.  

I vårsemesteret var også arbeidet med å skaffe et nytt og større møtelokale 

sentralt for styret. Som tidligere gjort rede for ble det med virkning fra 

høstsemesterets start inngått avtale med Clarion Tyholmen hotell, noe som 

medførte at vi nå har et møtelokale med tilstrekkelig kapasitet. Ordningen med 

venteliste ble avviklet pr. januar 2019. Vi har nå om lag 400  medlemmer. Styret 

registrerer at det til stadighet melder seg nye medlemmer. 

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

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

 Styret har også i 2018 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 tilfredsstillende. Innestående i bank pr. 31. desember 

2018 var kr. 325.000.- . Regnskapet viser imidlertid et underskudd på ca. kr. 

27.000.-, noe som i det alt vesentlige skyldes økte utgifter til møtelokale. På 

http://www.senioruniversitetet/


denne bakgrunnen har styret funnet det nødvendig å foreslå for årsmøtet 2019 

at kontingenten, som har stått uendret i flere år, økes til kr. 750.- pr. medlem 

pr. år. med virkning fra 01.01.2020. Styret vil på årsmøtet også legge frem 

alternativer knyttet til den nå gjeldende egenbetaling for pauseserveringen 

som også utføres av Clarion Tyholmen hotell. 

 

" Ut i det blå 2018 " gikk med svært god oppslutning til Brokelandsheia  hvor vi 

besøkte «Den lille dyrehagen». Vi fikk videre et foredrag med orientering om 

mulig sammenknytning av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen v/Jenbaneforum 

Sør. Turen ble avsluttet med koldtbord på kafeen «Heimat» 

 

I styret for Senioruniversitetet i Arendal: 

 

Jens C. Koch  Lise Thommesen  Ragnhild Nyhus, Siri F. Skjævesland    

Helene Hellerud  Lisa Langaard   Arne Sauar  Eva Boman Tom B. Schulz 

 

 

 


