
 

 Senioruniversitetet i Arendal 

 

 

 
Årsmelding for det ”akademiske år” 01.05.10 til 30.04.11. 

 
Styret har i perioden bestått av: 

Leder: Bjørn Bugge-Asperheim 

Nestleder: Per A. Haakstad 

Sekretær: Lise Thommesen 

Kasserer: Otto Knudsen 

Styremedlemmer: Lisa Langaard, Frode Iunker-Andersen, Svein Tore Kveim 

Varamedlemmer: Cato Normann, Jan Lunde 

 

I alt 14 styremøter har vært avholdt, - de fleste etter møtene i Senioruniversitetet. 

Program for de neste semestrene har vært hovedtema. 

 

Antall medlemmer pr. 01.mars 2011 er 210, - og 1 æresmedlem. 

 

Alle møtene med forelesninger holdes i Lille Torungen, Arendal Kulturhus. Kontrakten 

med Arendal Kulturhus kontinueres i 2011, og møtedatoer for 1ste halvår 2012 er avtalt. 

Husleien er subsidiert med kulturmidler gjennom Arendal Kulturhus.  Serveringen i 

pausen sørges for av Kulturhusets cafe, og subsidieres av foreningen. Det tas kr. 30.- for 

kaffe og kake. 

På møtene har vi god assistanse av Kulturhusets ”lydmann” som sørger for høytalere og 

andre audio-visuelle hjelpemidler. 

Styret mener vi har gode avtaler, som vi ønsker å prolongere. 

Vi har fortsatt godt samarbeid med Arendal Bibliotek (Ola Eiksund og Kristin Flo) som er 

behjelpelig med skriving av programmene. Det setter vi pris på. 

 

”Ut i det Blå-tur” 8.mai 2010 gikk til Tromøy kirke, gravhauger rundt og bevertning på 

Bjellandstrand Gård. Utflukten var vellykket, men en del påmeldte møtte ikke opp. Det 

førte til at underskuddet ble større enn forventet. Styret ønsker derfor større samsvar 

mellom påmelding og deltagelse ved fremtidige utflukter. 

 

Programmene for møtene høsten 2010 og vinter/vår 2011 har vært gode og varierte i 

emnevalg, og fremgår best på vår hjemmeside: www: senioruniversitetet-arendal.com. 

De har vært godt besøkt med opptil ca. 150 tilhørere. 

Siste møte i 2010 og første møte 2011 har vært i samarbeid med Musikkens Venner i 

Arendal, og skapte stor begeistring. 

Vi er stolte av Senioruniversitetets hjemmeside: www.senioruniversitetet-arendal.com, og 

vil takke Torjus Skjævestad for at han oppdaterer den. 

Styret anbefaler medlemmene å besøke hjemmesiden, og komme med forslag til 

endringer/forbedringer. 

http://www.senioruniversitetet-arendal.com/


Driftsresultatet for regnskapet for året mars 2010 – 28  februar 2011 viste et underskudd på  

5 736.14 kr., med brutto inntekt på 129 153.00 kr. Tillagt renteinntekter og bankkostnader 

blir årsregnskapets underskudd  kr. 2 905.85.  Balansen pr. 28.februar 2011 er 140 104,12, 

som er innestående i DnBNOR. I budsjettet for neste år beregnes et underskudd på kr. 

11 050.00.  Regnskapet er revidert av revisor Erik Skindlo.  

Styret anser den finansielle situasjon som tilfredsstillende. 

Styret vil foreslå at regnskapsåret endres slik at årsoppgjøret gjøres pr. 31. desember. 

 

Styret foreslår uendret semesteravgift,  kr. 250.- for høstsemesteret og for vinter/vår 

semesteret 2012.  Subsidiering av kaffe og kake fortsetter. 

 

Møteprogrammene for vinter/vår har vært variert og spennende.  Det har vært 2 ”frafall” 

på grunn av sykdom og Libya-konflikten. Vi vil spesielt takke Aksel Ongre og Arne 

Bergersen for at de stilte opp på meget kort varsel. 

Styret takker foreleserne for den vennlighet og imøtekommenhet de har vist ved våre 

henvendelser. 

 

 

06. april 2011.                                           

 

 

 

Bjørn Bugge-Asperheim          Per A. Haakstad             Otto Knudsen    Lise Thommesen 

 

 

Lisa Langaard      Svein Tore Kveim    Frode Iunker-Andersen  Cato Normann   Jan Lunde 


