
Årsmøde den 17 februar 2021. 
Årsberetning for 2020.


Vi har haft afdelingsmøde 3-4 gange og en gang sammen med ÅDF via zoom.

Joanna Delargy har valget at trække sig tilbage som bog- og regnskabsfører for Senior Aakanden 
pga. personlig årsager, og Viola Thorine sagde ja tak til at overtage i stedet for Joanna.

 

Her er vores program og begivenheder for året:


15. Januar: 	 Frit samvær efter nytår med hyggelig social samvær. 

29. Januar: 	 Partnerspil, som var så hyggeligt og sjovt.

12. Februar:	 Årsmøde, det gik godt, men der var ingen som ville tage opgaven

	 	 som afdelingsleder, derfor måtte vi udsætte dette til den 11. marts.

26. Februar:	 Joanna´s foredrag om “Mit liv i Irland”. Det var så spændende at høre om hendes 	
	 	 opvækst liv og barndom i Irland. Tak, Joanna.

11. Marts:	 Ekstra ordinært årsmøde. Endelig blev Helle Knudsen valgt som afdelingsleder. 	 	
	 	 leder for Aakanden i anden omgang. Helle har sagt at det bliver kun for et år. Til 	 	
	 	 2021 har Helle besluttet at stoppe og håber vi kan finde en i stedet for hende.

	 	 Valgte står mellem Esther Dagø, Joanna Delargy og Candice Maria til  	 	 	
	 	 afdelingslederposten.


Efter mødet kom der udmelding fra regeringen at Danmark lukker ned, så vi må aflyse vores 
programmer for foråret. Ja det var trist at få besked fra regering og at vi skal følge restriktionerne. 
Men vi får besked omkring maj og juni, at vi må godt mødes ude hvis vi følger restriktionerne.


17 juni: 	 Vi mødes på Salling Rooftop hvor vi får kaffe og kager. Det var så hyggelig og vi var 
	 	 heldig med godt vejr. Det var lidt uheldigt at vi spredes forskellige steder deroppe, 	
	 	 og vi har taget imod jeres ris og ros som vi tager til efterretning så vi kan gøre det 	
	 	 bedre næste gang. Tak for jeres tålmodighed. 


I løbet af sommeren har ÅDF fået nye lokaler på Gunnar Clausensvej 15, Viby. Derfor har ÅDF’s 
forkvinde, Lotte Lind Rønnow udmeldt til alle udvalg og afdelinger, at vi skal flytte derud i løbet af 
efteråret 2020. Dermed har vi opsagt lokalet ved Folkstedet, og vi har pakket tingene fra 
folkstedet ned og flyttet dem til de nye lokaler under ÅDF Det er så dejlige lokaler og endelig har vi 
et bestemt sted i stedet for forskellige steder som det har været hidtil.


23. Sept:	 Frit samvær. Det var så dejligt at mødes igen og vi fik snakket meget om Corona- 	
	 	 situation efter lang tid mens Danmark var lukket. Josephine Anker fra DDL’s 	 	
	 	 ældrevejledning fortalte om Corona-situation for ældre området.


21. Okt:	 Frit samvær. Hyggeligt samvær, og overraskende var det, at Aakanden har 45 års 	
	 	 fødselsdag på dagen, men festen vi må udskyde til 2021, afhængig af hvordan  	 	
	 	 restriktionerne vil udarte sig, men vi gav lækre flødeboller fra Spangsberg samt 	 	
	 	 flødekarameller. Det var rigtigt hyggeligt.


18. Nov:	 Frit samvær. Jeg fortalte om Aakanden og hvad vi laver og hvad afdelingslederens 	
	 	 opgave er. Vi skal snart til årsmøde i februar 2021 og medlemmerne bedes om at 	
	 	 tænke over og finde en afløser i stedet for mig. 

	 	 Derefter fortalte projektleder Malene Melander at hun stopper med udgangen af 		
	 	 december måned, samt at ÅDF har opslået en stilling som aktiv medarbejder samt 	
	 	 andre ting om ÅDF og Aakanden. 


16. Dec:	 Vi skulle holde en hyggelig juleafslutning med gløgg og æblerskiver, men 		 	
	         	 måtte desværre aflyse da Danmark igen lukker ned pga. corona-smittestigning og 	
	 	 nye restriktioner.


Ja det var året der gik, 2020. Og vi håber at det ny år 2021 vil blive bedre.

Pas på jer selv derude.


