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Sket fra Generalforsamling 2016 til 2017. 

5. oktober. Så fik vi afviklet vores årlige løvfaldsfest. 77 feststemte deltagere spiste svinekam stegt 

som vildt, med citronfromage til dessert. 

Festen forløb upåklageligt, der var gang i snakketøjet ved alle bordene, ja flere kom endda hen til 

mig og sagde tak for arrangementet (skønt) 

Denne tak har jeg givet videre til de reelt aktive, bestyrelsen + nogle pårørende, de gjorde en 

kæmpe indsats, som vi i Gelsted Seniorklub kun er mega stolte af. Steen. 

Gelsted Seniorklubs Formandsberetning ved Generalforsamlingen nr. 20, d. 14. september 2016   

Det har været en fornøjelse i 15 år, deraf 10 år som formand, at komme her næsten hver onsdag, 

og mærke den interesse alle her har for at lytte og fortælle om hinandens oplevelser, samt hygge 

os med forskellige aktiviteter.    Om alt hvad vi har foretaget her i det forgangne år af fester 

udflugter, vil jeg ikke genfortælle, men takke jer alle for den store støtte i medlemmer har givet 

vores lille bestyrelse, ved at deltage. Også en stor tak til bestyrelse og vore samlevere, for stor 

hjælp til servicering på onsdage og til festerne. Ligeledes tak til medlemmers hjælp med mange 

forskellige aktiviteter her i huset – samt i genbrugsbutikken, og sidst, men ikke mindst hjemme i 

køkkenerne, med markeds lagkagerne, som er meget eftertragtet, og giver os en klubfortjeneste, i 

vores telt på Gelsted marked. – Jeg kan anbefale alle 60 + at være medlem her, og selvfølgelig selv 

bestemme om hvad man vil deltage i, og hvornår, og modtage e. mails med Seniorklub nyt, og til 

hver en tid følge klubbens aktiviteter på www.gelstedseniorklub.dk                                                   

Lidt andet, men med kæmpestor betydning for Seniorklubbens dagligdage: En rigtig stor 

fornøjelse var, da døren omkring år 2004 ude fra det gamle trapperum, og her ind til ladeloftet 

blev åbnet, og så se ud på halmloftet, med dets mange gamle træbjælker, og så ca. 4 år efter, 

kunne vi åbne døren igen til det vi ser i dag, - et helt nyt flot møderum med borde og stole til 90 

personer, i stedet for til ca. 45 i det første mødelokale, som vi fik til rådighed, og stadig har, som 

stødpude ved fester, samt til EDB skolen. - Vi fik åbnet de nye lokaliteter her, med salen, toiletter 

lille køkken med maskiner, og bedst af alt, nemlig elevator nede ved den nye trappe, så alle, også 

dem af os med gangbesvær kan komme herop. – Alt det har betydet en fordobling af medlemmer, 

så vi nu er 194 hvor 76 mødtes i dag. - Det er nok, et af Gelsted borgerforenings mange gode 

iniatativer, den bedste for Seniorklubben.  Alt dette lod sig gøre med materiale, og anden hjælp fra 

Gelsted Borgerforening, og arme og ben fra Gelsted Seniorklub.      Vi fik også sponsoreret ovenlys 

og skunk vinduer – gardiner - parketgulv – trappelift – og mere, rundt fra omegnens virksomheder 

og Seniorklubmedlemmer, ved vores egen dygtige indsamlers besøg. - Foruden alle disse goder, 

har Seniorklubben gennem årene fået skabt en god sikkerheds drift økonomi, opstået ved 

indtjening på Gelsted marked, og ved medlems og genbrugsbutikkens sponsoreringer, og ingen 

kontanter til husleje, men arme og ben hver mandag, fra mandagsholdet. Jeg ønsker 

Seniorklubben rigtig mange gode år, og med denne klub reduceres medicinforbruget, ved at 

komme hjemmefra, og lytte til andres meninger, samt fortælle om sine egne oplevelser. Vi har 

blandt andet et medlem, som til oktober fylder 102 år, som ikke længere er så godt gående, men 



det lindrer på smerterne, når hun kommer her, og får et slag kort og lidt snak. - Ernst Lund blev 

valgt til vores GF. dirigent, og startede med at mindes tre afdøde medlemmer. –Valg, I stedet for 

Bent Hensen og Bent Nielsen, valgtes Bente Davidsen og Steen Ole Sørensen til bestyrelsen. 

Suppleanterne Agnethe Lysholt og Inger Steiner blev genvalgt. - Ernst Lund ønskede ikke genvalg 

som revisor, efter 20 år på bagen, og nyvalgt blev Otto Egedal. – Poul Christensen fortsatte som 

revisor suppleant. - Senere konstituerede bestyrelsen sig, således at Steen Ole Sørensen blev 

formand – Ronald Matthiasen næstformand - Jytte Andersen kasserer – og øvrige bestyrelses 

medlemmer er Bente Davidsen, Britta Hansen, som står for alt indkøb m.m.              bn                   


