
Region Hovedstaden, Seniorudvalget 

Idrætsmøde tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 13.00 – Sportscafeen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

a. Valg af mødereferent 

b. Valg af stemmeudvalg 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Beretning 

4. Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner 

5. Indkomne forslag 

6. Valg (alle valg er for 2 år) 

a. Formand – Johanna Jakobsdottir, Tapeten 

b. 3 udvalgsmedlemmer: 

i. Hanne Foss, IF32 Livslang Idræt 

ii. Allan Hansen, IF32 Motion&Trivsel 

iii. Anette Schneider, AIK Kbh. – modtager ikke genvalg 

iv. Lis Lunn, Frederikssund Gymnastikforening – modtager ikke genvalg 

7. Fremtidigt arbejde 

8. Evt. 

Til stede: 11 deltagere fra 6 foreninger og 1 konsulent. 

Allan Hansen, IF 32 Motion&Trivsel og næstformand i Senioridrætsudvalget bød velkommen til dette 

udsatte idrætsmøde. Skulle have været afholdt i februar, men p.g.a. Corona måtte det aflyses. 

Ad. 1 Valg af dirigent 

 Flemming Mortensen, IF32 Livslang Idræt blev foreslået, og valgt. 

Flemming konstaterede, at indkaldelsen var udsendt i rette tid, og konstaterede at 

dagsordenen var som foreskrevet.  

a. Som mødereferent blev Anette Schneider, AIK Kbh. valgt 

b. Ikke nødvendigt p.g.a. antallet af fremmødte.  

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen godkendt. 

Ad. 3 Beretning 

Johanna bød også velkommen til mødet, og sagde at beretningen havde ligget på udvalgets 

hjemmeside siden januar 2021. Efterfølgende er der i samarbejde med Marie-Louise DAI-

konsulent blevet afholdt 4 troldeture. For kort tid siden har der været afholdt brunsttur i 

Dyrehaven. Alle vandreture med succes. Udvalget er også med til at afvikle seniorcamp, og 

Johanna kunne allerede nu sige, at den gentages til næste år.  

Debat: 



Ingen spørgsmål eller kommentarer.  

Beretningen blev derfor taget til efterretning. 

Ad. 4 Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner 

Allan fremlagde rammebudget for både 2021 og 2022. P.g.a. corona nedlukning har der ikke 

været mange aktiviteter, så udgifter har der ikke været meget af.  

Der er budgetteret med et forventet underskud i både 2021 og 2022.  

Bent fra Skovlunde spurgte, hvor indtægterne kommer fra?  

Allan svarede, at der kommer indtægter fra de aktiviteter som udvalget afholder.  

Rammebudgetterne blev herefter enstemmigt godkendt. 

Ad. 5 Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag 

Ad. 6 Valg 

Formand: Johanna Jakobsdottir, Tapeten blev valgt 

Medlemmer:   

Hanne Foss, IF32 Livslang idræt 

  Allan Hansen, IF32 Motion&Trivsel blev begge valgt.  

Allan sagde, at der ikke var nogle yderligere kandidater men ønskede generalforsamlingens 

godkendelse til løbende at supplere bestyrelsen.  

Rita Mortensen, IF32 Motion&Trivsel foreslog, at man kunne vælge nogen til at være med til 

at arrangere, og ikke nødvendigvis indgå i bestyrelsen. 

Johanna svarede, at det også er det, der er i vores tanker. Denne vej kunne de måske få lyst 

til bestyrelsesarbejdet.  

Metteline Mortensen, Pensionistidræt var åben for dette forslag, og ville gerne forsøge i sit 

bagland. 

Lis Lunn, Frederikssund Gymnastikforening opfordrede klubberne i omegnskommunerne til 

at deltage. 

Forsamlingen gav udvalget tilladelse til at supplere udvalget ad hoc. 

Ad. 7 Fremtidigt arbejde 

Johanna sagde, at udvalget har ligget stille p.g.a. corona, men nu vil vi gerne i gang igen. 

Netværksmøder er for at komme i kontakt med foreningerne og dermed medlemmerne. Vi 

ønsker at vide, hvad vi kan gøre for foreningerne og hvad de ønsker af udvalget.  

Vi fortsætter med gåture, da det har vist sig at være attraktivt. Vi skal også i gang med andre 

arrangementer, bl.a. aktivitetsdage med indendørs og udendørs aktiviteter.  



Samtidig sætter vi også focus på seniorcamp, som en tilbageværende begivenhed, men så 

længe udvalget ikke er større, vil der også være begrænsninger på aktiviteterne.  

Flemming Mortensen foreslog, at gå direkte ud til foreningerne og få dem til at lave 

arrangementerne. Dermed kunne man lægge en del af arbejdet i foreningerne. Håber også, 

at der bliver flere aktiviteter end deciderede kurser. SIS var en succes for medlemmerne. 

Rita Mortensen fortalte om et balancekursus, har snart været udbudt til hele foreningen. Det 

har været en succes i IF32 Motion&Trivsel, og opfordrede til at foreningerne laver det lokalt. 

På instruktørkurserne skal der gøres opmærksom på, at kurserne også kan afholdes lokalt.  

Marie-Louise tilføjede, at vi skal meget mere ud til foreningerne. Troldeturene gav mulighed 

for at have lokale guider, og derigennem få kontakter. 

Lis Lunn spurgte hvordan indbydelsen er udsendt? 

Marie-Louise svarede, at de er udsendt via forbundets mailingliste.  

Der udspandt sig nu en diskussion omkring mailinglister – hvordan fungerer det? Kunne hele 

bestyrelsen få indbydelserne? 

Johanna svarede, at vi har to lister. En med foreningskontakter, dette er formandsnavne. Vi 

har ønsket en sekundær kontakt også, for at gøre det mindre sårbart. Derudover er der en 

liste mere, med dem der har deltaget i arrangementer. Dette må bare heller ikke blive en 

uoverskuelig opgave.  

Marie-Louise tilføjede, at mailinglister ikke er blevet nemmere med GDPR. Via forbundet er 

der dog åbnet mulighed for at få flere kontaktpersoner på.  

Rita Mortensen konkluderede, at der bør være mindst to kontaktpersoner pr. forening.  

Allan tilføjede, at man skal være opmærksom på at hvis man står som ansvarlig for mere end 

1 forening, giver det kun 1 mail. 

Rita Mortensen foreslog, at troldeturene kunne gentages.  

Ad. 8 Evt. 

Johanna, takkede Lis og Anette for arbejdet i udvalget. Begge har nu valgt at udtræde af 

udvalget.  

Flemming takkede for god ro og orden, og afsluttede mødet kl. 13.55.  

Allan afsluttede mødet, og takkede for fremmødet og takkede også Flemming for indsatsen 

som dirigent.  

 

5. oktober 2021 

Anette Schneider  Flemming Mortensen 

Referent   Dirigent 

 



 


