SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL

Årsmelding for 2015
Etter valg på årsmøtet i januar 2015 har styret bestått av følgende:
Leder: Jens C. Koch
Nestleder: Knut Engelskjøn
Sekretær: Lise Thommesen
Kasserer: Olav Magne Karlsen
Styremedl.: Per A. Haakstad, Helene Hellerud, Lisa Langaard
Varamedl.: Arne Sauar, Ragnhild Nyhus

Det har i 2015 som tidligere år vært avholdt 12 medlemsmøter, 6 i
vårsemesteret og 6 i høstsemesteret. Alle møtene har vært holdt i Lille
Torungen, Arendal kultur- og rådhus. Møtene har vært svært godt besøkt, og
flere møter har bare hatt et fåtall ledige stoler. Også i 2015 har den oppsatte
møtetid kl. 11.00 – 13.00 stort sett blitt benyttet fullt ut med foredrag og
etterfølgende spørsmål/diskusjon. Det har regelmessig vært avholdt styremøte
i tilslutning til medlemsmøtene. Hovedtema på styremøtene har vært arbeidet
med program for de neste semestrene.
Kontrakten med Kulturhuset videreføres i 2016. Husleien subsidieres av
kulturmidler fra Arendal kommune. Serveringen i pausen besørges av
kulturhusets kafe.
Det var pr.27.01.2016 registrert 318 medlemmer. Medlemstallet har fortsatt
vist en stigende tendens, idet medlemstallet ved utgangen av 2014 var 293.
Selv med den begrensning som ligger i Lille Torungens tilhørerkapasitet har
styret hittil ikke sett det som nødvendig eller ønskelig å sette tak på antall
medlemmer kombinert med venteliste for opptak av nye medlemmer Vi må
imidlertid innse at dette kan bli aktuelt dersom medlemstallet og antall

medlemmer på møtene fortsetter å øke, alternativt må vi i så fall se oss om
etter et annet møtelokale.
Økonomien er fortsatt tilfredsstillende. Medregnet kr. 14.500.- i form av
forskuddsbetalt kontingent for 2016 var innestående i bank pr. 31.12.2015 kr.
285.986,37 og årets overskudd kr. 38.680,01.
Programmet på møtene har vært gode og varierte i emnevalg, og fremgår best
på vår hjemmeside: www: senioruniversitetet-arendal.com. Styret har også i
2015 lagt vekt på å få til en god balanse mellom foredrag over lokale og ikkelokale emner.
Årets «Ut i det Blå-tur» hadde meget god oppslutning og gikk først til Fjære
Kirke og deretter til det nye Sjøfartsmuseet i Hasseldalen i Grimstad, begge
steder med omvisning. Turen ble avsluttet med lunsj på Grimstad Vertshus.
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