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Albertslund Senior Idræt 

 
Referat fra den 15. generalforsamling i AIF Senior Idræt,  

fredag den 11. marts 2016, kl. 11 - 13 på Albertslund Stadion Hal A 

 

Antal deltagere: 176 

Særligt indbudte: Per Gustafsson, formand for Lokalhistorisk Forening og 

Flemming Mortensen, formand for SIS. 

 

Foreningen bød på kaffe og brød fra kl. 10.30 

 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
Kurt Thinglev blev valgt som dirigent og Kaj Nielsen og Jørgen Arnull som 

stemmetællere. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til AIF’s 

vedtægter og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 

 

 
 

2. a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2015 
Sim Krahl nævnte indledningsvis, at det var med vemod, at dette bliver hans sidste 

generalforsamling, som foreningens formand, en post, som han har bestridt i hele 

foreningens ”levetid”.  

Året 2015 har været et godt og roligt år uden de store udfordringer eller spændinger.           

Det var også vort andet år med det nye klubhus, som har været meget benyttet af vore 

udendørs aktivitets medlemmer. Også mange af vore stævnedeltagere og medlemmer, der 



2 

 

har holdt juleafslutning, har haft glæde af det dejlige hus som ramme for afslutningen på 

dagens aktiviteter.  

2015 var også året, hvor 5 nye instruktører havde en hel sæson til deres hold – og det er 

gået over al forventning. Vi har i dag 9 instruktører til vore indendørs aktiviteter – lad os 

håber, de holder mange år endnu.   

 

 
  

Lidt statistik!             

Foreningen har fortsat ca. 680 medlemmer og knap 1.000 aktivitetsmedlemmer. Det 

betyder, at næsten hveranden deltager i to af vore aktivitetstilbud. 

Kvinder er stadig mere aktive end mænd med 72 %, medens mændenes andel er 28 %.        

 

Aktiviteter: 

Gymnastik              

Vi har en fin stabilitet med ca. 475 deltagere til de forskellige gymnastikaktiviteter, hvilket 

er et flot og positivt resultat af instruktørernes indsats.  

 

Bootcamp       

Vi har her ramt plet med denne nye og mere krævende gymnastik form for de yngre 

seniorer eller dem, der gerne vil ha´ pulsen op og udfordre sig selv til en forbedret fysik 

indenfor kort tid! Der er i dag 24 på dette hold.  

Igen i 2015 blev der også mulighed for at fortsætte med Bootcamp udendørs på 

motionsbanen bag Stadion 6 tirsdage fra kl. 13 – 15 i juni og juli, hvilket ca. 10 

medlemmer benyttede sig af. 

 

Bowls           

En aktivitet, der har fundet sine tilhængere – i dag med 17 deltagere på to baner. Det er 

ikke usandsynligt, at der kommer flere til så der er behov for en bane mere! 

 

Let gymnastik  

Er man ikke interesseret i gymnastikprogrammet på de ” almindelige hold ” kan man vælge 

Let gymnastikholdet, hvor udfordringerne måske ikke er så store.  

Der er i dag 25 deltagere på dette hold. 
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Rygtræning  

Det er femte sæson, vi har rygtræning på programmet. Der er i dag 14 på holdet, hvilket er 

mindre end vi forventede, da vi ved, at der er mange i vor aldersgruppe, der har problemer 

med ryg, knæ og hofter, som kan mindskes ved en målrettet træning. 

 

Yoga 

Det er sjette år, vi har Yoga på programmet i opvarmningslokalet på Stadion, hvilket alle er 

meget glade for. Her er der altid en god temperatur og et godt klima til aktiviteten. Det går 

godt tilmeldingsmæssigt. Vi er på det maksimale med 25 pr. hold. Der er 50 deltagere i alt 

på de to hold om tirsdagen.  

 

Tai Chi & Qi Gong 

Denne ældgamle kinesiske bevægelsesform har fundet sine tilhængere hos os med 23 

aktive deltagere på holdet heraf 4 mænd! 

Det er fjerde år vi har haft glæde af Peter Siggaard Andersen som instruktør. Trods det, at 

al undervisning foregår uden musik, viser det sig at hans undervisning er meget værdsat for 

vore ” Taichister ”. 

 

Line Dance 

En danseform, der har fundet sin plads hos os! Den glade musik og udfordringerne i at 

kunne danse synkront giver en glæde, som lyser ud af deltagerne. 

Vi har to hold, øvede og let øvede, med i alt 56 dansere, der har danset sammen i flere år. 

Vi andre har jo også megen glæde af deres kunnen, som vi ser til Foreningernes Dag i 

Albertslund Centrum. 

 

Vandgymnastik 

Vandgymnastik har sine svorne tilhængere – og godt for det! 

Det er en anden form for vedligeholdelse af kroppen, da vandets opdrift er med til at gøre 

øvelserne sjovere og måske nemmere at gennemføre. 

De to hold har hver en maksimal belægning med 25 deltagere pr. hold, hvilket også er fint, 

når vi tager i betragtning, at vi skal købe os til instruktion og ophold/brug af bassinerne. Vi 

har derfor ingen indflydelse på prisen for deltagelse. 

 

Senior Volley 

Det er uforståeligt, at der ikke er flere, der har vist interesse for denne bold aktivitet. Der er 

stadig kun 9 volleyball spillere på banen, så der er plads til flere, hvis man har lyst til at 

afprøve egne evner til denne sport. 

 

Stavgang 
Året rundt samles 30 – 60 af vore stavgængere hver tirsdag formiddag til en tur i 

Vestskoven.  

Nogle tager den lange tur på ca. 10 km medens andre fortrækker en tur med knapt så 

mange km. Er vejret lidt gråt og måske fugtigt, er det ikke en hindring for at deltage – det 

er blot et spørgsmål om påklædning. En statistik viser, at der er 76 stavgængere hos os, der 

fra tid til anden benytter sig af muligheden for en stavgangstur om tirsdagen. 
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Også i år har stavgængerne haft fornøjelse af flere ture til Dyrehaven nord for København 

og flere besøg på Bagatellen efter overstået stavgangstur. Der har også været arrangeret et 

vellykket stavgangsstævne den 19. maj med 126 deltagere fra 7 foreninger - flot gået. 

 

Krolf 
Krolf er et spil, der appellerer til de spillere, der sætter en præcision i slagteknik højere end 

en taktisk forståelse, som i Krocketspillet, der har sine egne tilhængere. Krolf er blevet en 

helårssport med 27 spillere. Et stævne med Dansk Krolf Union i september på vore baner 

gav os den ekstra gevinst, at vi fik materiel til udvidelse af vor kapacitet til en tredje bane. 

Vi har også selv afholdt et stævne i juni måned med 55 deltagere fra 4 foreninger. Også vor 

deltagelse i et stævne i Skibby og i Greve i august havde pæn deltagelse af vore Krolfere – 

så meget tyder på, at aktivitetsomfanget stiger i de kommende år.  
 

 

Krocket 
Vi har 32 spillere, hvoraf de fleste er meget grebet af denne aktivitet. Det vises ved at de 

spiller såvel tirsdag som torsdag og det uanset det blæser, regner eller er frostvejr. Så har vi 

enkelte spillere, der kun spiller i sommersæsonen eller når det er godt vejr – så aktiviteten 

har bidt sig fast. 

Også mange af krocketspillerne deltager i stævner og konkurrencer, som afholdes af DGI 

og naboforeninger med bl.a. ” Kom og vær med ” stævner for også de mindre øvede 

spillere fra de deltagende klubber.  

Vi har jo også nogle af Sjællands bedste græsbaner på Cricket arealet, der er plan og uden 

huller fra fodboldspilleres støvler. Vi har herved de bedste muligheder for optimale krocket 

resultater, hvilket også har vist sig at være tilfældet ved konkurrencerne med andre 

foreninger. 

 

Petanque 
Petanquespillet er hos os en hyggesport, hvor man fastholder aktiviteten som en 

sommersport. 

Vi har i 2015 fået de bedste baner, man kan tænke sig. De har det rigtige underlag og med 

god støtte fra Stadions ledelse og hjælp fra entreprenøren, der anlagde de nye 

kunstgræsbaner, blev der anlagt 3 petanquebaner med et samlet areal på 4 x 15 meter lige 

foran klubhuset. Der er nu alle muligheder for optimale resultater for de foreløbige 22 

petanquespillere i Senior Idræt. 

 

Bowling 
Vore 67 bowlere er trofaste overfor deres sport og mange af dem har også glæde af 

hinanden i ” den tredje halvleg ”, der følger efter dagens indsats på banerne i Glostrup 

Bowling Center. 

Vi har i 2015 haft en anden ledelse af de to hold end normalt. Hvert hold har haft sin egen 

kontaktperson, som også har stået for lodtrækningen til banerne. Dette gælder også 

statistikeren, der har indsamlet resultaterne efter dagens indsats, så alle kunne se 

udviklingen af sit spil. Det er også gået godt, takket være disse bowleres indsats. Men vi 

håber at kunne finde en løsning med en udvalgsformand for begge hold, som tilfældet har 

været i tidligere år.   
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Whist                                 

I 2015 har der været mulighed for at spille whist i klubhuset hver mandag fra kl. 13.00 

uden det kostede andet end spillets glæder og et godt samvær med ligesindede. Underligt 

nok har der hidtil kun været 4-5, der var interesseret i at være med. Spillerne ser gerne at 

flere deltager, så er du interesseret kan du kontakte Inge Hougaard eller møde op i 

klubhuset en mandag kl. 13. 

 

Cykelture  

Vejrliget dette år var som bekendt ikke så strålende som i 2014 – men det forhindrede ikke 

de fremmødte i at deltage! Det blev til i alt 13 ture fra 13 – 33 km og med fra 9 – 39 

cyklister pr. gang! Sammenlagt blev der cyklet 7.816 km. Et flot resultat, som vi kan takke 

den engagerede trio for. 

Årets største tilgang blev som sædvanlig ” Matjes-turen ” den 25. juni, hvor afslutningen i 

år blev klubhuset med 55 deltagere. 

 

Klubblad, informationsbrochure og hjemmeside  
Vi har siden 2006 udgivet to klubblade om året – i januar og august – men besluttede i 

2013 kun at udsende august nummeret sammen med vor informationsbrochure. En 

væsentlig årsag til reduceringen af dette trykte medie er vor meget informative 

hjemmeside, som Leif Sørstrøm er vor dygtige webmaster for, tak for det Leif!  

 

Andre tilbud og aktiviteter: 

 

Generalforsamlingen den 6. marts 2015 

176 af vore medlemmer mødte op til årets generalforsamling - et fint fremmøde, som ikke 

mange idrætsforeninger kan prale af! Det var tredje gang vi tog Power Point i brug for at 

gør det lidt mere spændende og seværdigt!   

 

Grilldage 
Det er blevet en tradition, at vi tre gange i løbet af sommersæsonen, den sidste tirsdag i 

månederne juni, juli og august, mødes til en hyggelig afslutning med grill af egne 

medbragte fødevarer. I august har cykelfolkene deres egen grillafslutning – også meget 

velbesøgt. 

 

Julefesterne 

I 2015 blev julefesterne afholdt ” holdvis ”, da de større fester havde haft en tilbagegang de 

sidste år. Det er gået rimeligt godt afhængigt af indsatsen fra initiativtagerne og tid og sted. 

Vi må nok være indstillet på, at julefesterne eller juleafslutningerne en tid endnu afholdes 

individuelt for de enkelte hold. 

 

Rejser og kulturoplevelser 

I lighed med vore naboforeninger i Glostrup og Taastrup havde vi det ønske, at kunne 

tilbyde tilsvarende oplevelser. Forudsætningen var nogle positive tilbagemeldinger herfor, 

hvilket fremgår af artiklen i klubbladet fra august 2015. Desværre har der ikke været nogen 

reaktion herpå, så indtil videre må det vente ” til bedre tider ”.    
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Vi kan indtil da måske benytte os af nogle af Glostrups og Taastrups tilbud, hvilket 28 af 

vore medlemmer gjorde den 11. december med en endagsrejse til Rostock i Nordtyskland 

sammen med 23 af Veteransports medlemmer.  

Veteransport planlægger en 5-dages busrejse fra den 8. – 12. maj 2016 til Holland med 

underteksten Tulipaner, træsko og ost! Eller en 5-dages tur med fly til Krakow i Polen fra 

den 14-18. august. Det kunne måske være noget?                                                                                                            

Glostrup planlægger en stavgangstur til august/september 2016 til Polen, hvor vi også er 

inviteret til at være med. 

 

Albertslund Stadion 

Vi har gennem hele året haft et godt samarbejde med Stadions ledelse og medarbejdere. 

Altid positiv og lyttende, når vi havde et ønske omkring vor brug af såvel indendørs – som 

udendørs faciliteterne. Ikke mindst hjælpen til vor nye petanquebane foran klubhuset. 

 

Organisations forhold: 

 

DAI, Firmaidrætten og SIS 

Vort samarbejde med DAI, Dansk Arbejder Idrætsforbund, Firmaidrætten, Dansk 

Firmaidrætsforbund og SIS, Senior Idræt Storkøbenhavn, fungerer fint og upåklageligt! 

Desværre har Dansk Firmaidrætsforbunds øverste ledelse truffet en beslutning om, at de vil 

koncentrere sig om deres kernekunder Virksomhederne. De vil derfor ikke fra 2018 

servicere senioridrætten og dens organisationer, herunder SIS.   

SIS´ bestyrelse har den 15. februar besluttet at indstille til repræsentantskabsmødet den 16. 

marts at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 18. april med det ene 

punkt på dagsordenen, at SIS ophører som forening pr. 30. september 2016 og at 

egenkapitalen søges anvendt til senioridræts aktiviteter i SIS´ medlemsforeninger. 

 

Albertslund kommune 

Som tidligere nævnt har de 6 formænd, der har aktiviteter på Stadion, sendt et forslag til 

alle politikere om en offentlig transportmulighed ved enten en ændring af busruten eller 

en shuttle bus ordning, så børn og voksne, der ikke har egen bil, kan komme til og fra 

Stadion.  

Vi har søgt om støjdæmpning i Toftekærhallen og i cafeen samme sted. Prisen herfor er 

kr. 70.000 for hallen og kr. 19.000 for cafeen. Der er også arbejdet for en løsning men 

indtil nu uden resultat.  

 

Albertslund Idrætsforening 

Vi er en af de 9 afdelinger, som AIF består af. Hver af disse afdelinger har sin egen ledelse 

og bestyrelse med egen økonomi. Formændene repræsenterer afdelingen i en 

hovedbestyrelse, der er AIF´s øverste organisatoriske organ. AIF har en hovedafdeling, der 

består af en hovedformand, næstformand og hovedkasserer. De 3 skal klare de generelle og 

praktiske opgaver, der hører med til så stor en idrætsforenings drift. 

Der har de sidste år vist sig store organisatoriske problemer i forhold til AIFs 

hovedafdeling, da der ikke var nogen hovedformand eller hovedkasserer! Takket være en 

positiv indstilling for at finde en løsning, påtog Jørn Jensby sig sammen med en 

regnskabskyndig leder fra fodbold at overtage hovedformandsposten og kassererposten i 

hovedafdelingen. Dette skete på en ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2015. 
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Det er siden lykkedes disse to personer at få løst gældsproblemerne og inddrivelse af 

skyldige kontingenter, så AIF igen kan fungere, som det sig hør og bør som kommunens 

største idrætsforening. 

På den næste Foreningernes Dag den 3. september 2016 planlægges det at benytte AIF´s 

fælles stand som base for de 9 foreningers markedsføring af egne aktiviteter. 

 

Bestyrelse og økonomi 

Vi har en god og velfungerende bestyrelse, som har det godt med hinanden. Alle er 

engageret og aktive, når det gælder om at hjælpe hinanden med de mange opgaver, der 

opstår, når der er noget der skal gøres.  

Vor økonomi er også tilfredsstillende med et tilfredsstillende resultat. 

 

Tak. 

Når vi kan konstatere, at vi har en velfungerende idrætsforening, skyldes det flere forhold. 

Vi har nogle rammer og økonomiske betingelser, der giver et godt grundlag for driften af 

foreningen. 

Vi har også en god ledelse med fokus på den daglige drift men også åben for nye 

muligheder, hvilket er forudsætningen for en fortsat udvikling af en forening.  

Vi har nogle dygtige og engagerede udvalgsmedlemmer, der tager opgaverne seriøst og er 

pligtopfyldende. 

At vi så også har nogle dejlige medlemmer, der ikke er bange for at sige tak, gør kun 

arbejdet lettere for os andre! Traditionen tro vil vi her sige alle disse nøglepersoner tak med 

en flaske Champagne! 

Det vedrører: 

Lissie Koefoed, Ruth Sejr Hansen, Tove Wismann, Rene` Nielsen, Troels Jørgensen, Lise 

Mattisson, Henning Nielsen, Jette Mathiesen, Klaus Rysz, Jørgen Arnull, Flemming og 

Åse Pedersen, Ib Berg, Inger Westermann, Helge Eilersen, Kim Mikkelsen, Kaj Nielsen, 

Bent Rasmussen, Ellen Jensen, Lars Østenfjeld, Inger Kristensen samt Leif Sørstrøm og 

Inge Vibeke Johansen, som her kan afhente den lille påskyndelse for et stort arbejde.   

Til Ruth Sejr Hansen var der også en uendeligheds lysestage som tak og minde for de 

mange år som udvalgsformand!                                                                                                                            

Tak til jer alle for en flot indsats også i 2015. Tak til de mange medlemmer, der glade og 

tilfredse møder op fra gang til gang.  

 

Appendiks 

Vi har en lille gave til alle medlemmer af AIF Senior Idræt! Albertslund Lokalhistoriske 

Forening v/Jørgen Nielsen har skrevet en bog om vore første 15 år. Den fortæller historien 

om, hvorfor og hvordan vi blev skabt. Vi følger udfordringerne, kampene, glæderne og 

skuffelserne gennem årene. Bogen er på 80 sider med tilsvarende antal fotos, der har sin 

egen historie. Den giver et godt indblik i hvad foreningslivet i Danmark også er! Der er et 

eksemplar af bogen til hver familie, så længe lager haves. 

Den kan også læses som en E-bog på vor hjemmeside. 

God fornøjelse. 
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------------------------------------------- 

Troels Jørgensen omtalte Motionsrummet (Multirummet) som bliver anvendt af hans 

udvalg for Ryggymnastik her mandag. 

Rummet er for lille til aktiviteten, bl.a. også fordi det bliver brugt til at opbevaring af stole 

m.v. Han appellerede til, at rygholdet kunne flyttes til en del af en af hallerne. Alle 15 

deltagere på holdet har underskrevet en anmodning til bestyrelsen om at arbejde for at 

skaffe rygtræning-holdet et større lokale, f.eks. en del af en stor gymnastiksal. 

 

Bestyrelsen noterede sig de problemer, der er fremført, og vil arbejde på sagen. 

 

------------------------------------------ 

Herefter blev beretningen taget til efterretning.  

 

 

2. b Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt 

fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår. 
 

Henning Nielsen gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 14.322 kr. efter 

hensættelse af kr. 90.000 til udviklingspuljen. Status viste herefter en egenkapital på kr. 

27.792 kr. og en udviklingspulje på kr. 172.000.  

Karl-Erik Poulsen spurgte om formålet med udviklingspuljen og fik oplyst af den er til for 

at imødegå uforudsete udgifter.  

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Budgettet blev gennemgået og taget til efterretning med oplysning om, at bestyrelsen 

arbejder med, at kontingentet er uændret. 

 

3. Indkomne forslag. 
Der var ikke modtaget forslag til behandling under dette punkt. 

 

4. Valg til bestyrelsen. 
Sim Krahl stopper som formand. 

Jørn Jensby blev valgt som ny formand. 

Henning Nielsen stopper som kasserer. 

Lars Østenfjeld blev valgt som ny kasserer. 

Lissie Koefoed blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Bent Rasmussen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

Jørgen Kruse og Bjarne Rubner Andersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

 

Alle valgene skete med akklamation. 
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Den nye bestyrelse og suppleanterne 

 
 

 

5. Valg af diverse udvalg for 1 år. 
 

a. Gymnastik S1 og S2 på Stadion: Ruth Sejr Hansen fratræder René Nielsen valgt 

b. Gymnastik T1 og T2 i Toftekærhallen: Lars Østenfjeld 

c. Gymnastik T3 i Toftekærhallen: Jørn Jensby er fratrådt og Tove Wismann valgt 

d. Gymnastik T4 i Toftekærhallen: Rene´ Nielsen fratræder og Kjeld Christensen valgt 

e. Bootcamp: Lissie Koefoed 

f. Trio træf – nu Bowls: Lissie Koefoed 

g. Let gymnastik: Jørn Jensby er fratrådt og Tove Wismann valgt 

h. Rygtræning: Troels Jørgensen 

i. Yoga: Lise Mattisson 

j. Tai Chi & Qi Gong: Henning Nielsen 

k. Bowling: Jette Mathiesen og Klaus Rysz valgt (brikuddelere) 

l. Vandgymnastik: Jørgen Arnull 

m. Line-Dance: Flemming og Aase Pedersen 

n. Krocket: Ib Berg og Inger Westermann.  

o. Krolf: Helge Eilersen 

p. Petanque: Kim Mikkelsen                                                                

q. Stavgang: Kaj Nielsen og Bent Rassmussen 

r. Senior volley: Ellen Jensen 

Cykling: Bent Rasmussen og Inger Kristensen 

 

Alle valg skete med akklamation. 

 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. 
Som revisorer blev (gen)valgt Jørgen Arnull og Kaj Nielsen. 

Som revisorsuppleant (gen)valgtes Børge J. Pedersen. 
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7. Valg af 5 delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til AIF’s 

hovedagdelings generalforsamling den 19. maj 2016. 
Bestyrelsens medlemmer er delegerede til AIF’s generalforsamling 19. maj 2016. 

 

8. Eventuelt 
Jørn Jensby takkede indledningsvis for valget som formand. Hannævnte, at drivkræften for 

bestyrelsens arbejde, helt primært er at Senior Idræt har en meget helt væsentlig betydning, 

både for kommunen, borgerne og for medlemmerne.  

Her bydes på mangeartede aktiviteter - og helt primært på gode sociale relationer - der er 

særdeles vigtige og som skal bevares og videreudvikles. 

 

Herefter takkede han på bestyrelsens vegne Sim Krahl og Henning Nielsen for deres 

særdeles store og engagerede arbejde dels med stiftelsen af foreningen og i alle foreningens 

15 år. 

 

• Han rettede først sin tak til Sim Krahl, AIF's Grand Old Man og Æresmedlem af AIF samt 

medstifter af SIS og nævnte, at han igennem mere end 40 år har deltaget på topplan 

indenfor AIF: Formand for fodboldafdelingen, Formand for tennisafdelingen, 

Formand/medlem af AIF's hovedbestyrelse, og som alle ved stået for en opstart af AIF’s 

Senior Idræt for 15 år siden -  den 11. juni 2001. 

• Som formand har Sim stået for Socialt Fællesskab og utrætteligt kæmpet for 

videreudviklingen af Senior Idræt med nye aktiviteter og glade medlemmer. 

• Herefter takkede han Henning Nielsen for hans arbejde i alle Senior Idræt-årene, hvor han 

har fulgt Sim tæt og været en fantastisk loyal medspiller og en ”mur og nagelfast” kasserer. 

• Han har på alle generalforsamlingerne med stor autoritet fremlagt regnskaber, budgetter og 

svaret kompetent på de spørgsmål, der er blevet stillet. 

•  

Kommunen og medlemmerne skylder de 2 en stor tak. 

 

En stor tak blev også rettet til Helen og Siw, der hele vejen har støttet deres mænd i det 

udførte arbejde.  

 

Herefter udnævnte Jørn Jensby - på bestyrelsens vegne - Sim og Henning til 

æresmedlemmer og overrakte dem hver en check på et mindre beløb som tak for indsatsen: 
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Sim udtrykte for hans og Hennings vegne tak for de pæne ord og for udnævnelsen. 

 

 
 

Herefter ønskede formanden for SIS, Flemming Mortensen på vegne af SIS’s bestyrelse 

Sim Krahl tillykke med 80 års fødselsdagen for nylig og overrakte en gave. 
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Ruth Sejr Hansen takkede begge for de mange års samarbejde og hyggelige stunder. 

 

                      
 

Lise Mattisson overrakte gaver til Sim og Henning fra Yogaholdet. 

 

 
 

Jørgen Arnull takkede også de 2 for de mange års gode samarbejde. 

 

 
 

Per Gustafsson fra Lokalhistorisk Forening sluttede af med en omtale af Bogen om Senior 

Idræt i Albertslund, som er skrevet af Jørgen Nielsen, og som lokalhistorisk Forening står 

for udgivelsen af.  
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Herefter bød bestyrelsen forsamlingen på socialt samvær over et glas vin. 

 

                  
 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 

               

 

----------------------------------                                             ------------------------------------- 

Dirigent: Kurt Thinglev          Formand: Sim Krahl 

12. marts 2016           12. marts 2016  

 

 

Referent Jørn Jensby 

 


