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Årsmelding for 2019                                                                                                              

 

Etter valg på årsmøtet 13. februar 2019 har styret bestått av Jens C. Koch, 

styreleder, Ragnhild Nyhus, nestleder (styremedlem valgt som nestleder av 

styret i henhold til vedtektenes § 3), Eva Boman, sekretær, Siri Furuholt 

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

styremedlemmer og Tom B. Schulz og Reidar Aars varamedlemmer 

 

Det har i 2019 i likhet med tidligere år vært avholdt til sammen 12 

medlemsmøter, 6 i vårsemesteret og 6 i høstsemesteret. Møtene har som 

tidligere hatt svært god deltakelse. Ordningen med spørsmål og diskusjon etter 

kaffepausen har vært videreført og ledet til at den oppsatte møtetid som regel 

har vært benyttet fullt ut. 

Styret har regelmessig holdt styremøter i tilslutning til medlemsmøtene. 

Hovedtemaet har vært programmet for de neste semestrene. 

Vårt leieforhold med Clarion Tyholmen Hotell har vært videreført i 2019.Som 

følge av tilgang til møtelokale med tilstrekkelig kapasitet ser styret p.t. ikke 

behov for gjeninnføring ordningen med venteliste som ble avviklet pr. januar 

2019. Vi har nå om lag 450 medlemmer. Det melder seg stadig nye som ønsker 

å bli medlemmer. Styret ser dette som meget positivt, men kan ikke utelukke at 

det igjen kan bli nødvendig med venteliste. 

Styret ser det gode fremmøte som en bekreftelse på at  møtene har hatt gode  

og varierte i emner. Programmet for møtene i 2019 fremgår best av våre 

hjemmeside: www.senioruniversitetet i Arendal.com. 

Styret har inngått avtale med elevbedriften «Fotografikk UB» ved Sam Eyde 

Videregående skole om oppdatering/fornyelse av våre hjemmesider. Arbeidet 

er noe forsinket, men styret regner med ferdigstillelse i løpet av våren 2020. 

http://www.senioruniversitetet/


 Styret har også i 2019 fått god hjelp av Arendal bibliotek v/ Tove J. Kittelsen 

med ferdigstilling av den tradisjonelle programfolderen som sendes 

medlemmene ved starten av hvert semester. 

 

Vår økonomi er fortsatt tilfredsstillende. Innestående i bank pr. 31. desember 

2019 var kr. 264.846. Som varslet i styreleders brev til medlemmene i 

desember 2019 vil regnskapet for perioden vise underskudd. Ifølge regnskapet 

for 2019 utgjør underskuddet kr. 60.223, noe som i det alt vesentlige skyldes 

økte utgifter til møtelokale. Som følge av at hotellet har installert en ny 

rømningsdør i sal A regner styret med at denne salen alene vil dekke vårt 

plassbehov slik at vi fremover ikke blir påført utgifter til leie av også sal B. 

Styret vurderer det slik at dette sammen med effekten av økt medlemsavgift 

fra 1. januar 2020 gjør at vi mest sannsynlig unngår underskudd av betydning i 

2020. 

Som følge av at vi ikke kom i mål med en avtale med hotellet om matservering i 

kaffepausen til en akseptabel pris, gikk vi fra første møte i vårsemesteret over 

til å begrense serveringen i pausen til kaffe inkludert i medlemsavgiften, altså 

uten egenbetaling.  

 

" Ut i det blå 2019 " gikk med svært god oppslutning til Gimle Gård og Agder 

Naturmuseum i Kristiansand. «Ut i det blå 2020» vil bli arrangert 6. mai.  

 

I styret for Senioruniversitetet i Arendal: 

 

Jens C. Koch   Ragnhild Nyhus, Siri F. Skjævesland   Helene Hellerud   

Lisa Langaard   Arne Sauar  Eva Boman Tom B. Schulz  Reidar Aars 

 

 

 


