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Kære Senior. 

De hidtidige ”Infos” (Informationer) fra bestyrelsen har alle haft en mere eller 

mindre sørgelig snert af corona, virus og aflysninger af arrangementer. 

Dette er ikke tilfældet i denne udgave af ”Info fra bestyrelsen”, og det ikke 

”bare” fordi vi nærmer os den søde juletid, nej, der er faktisk sket noget 

glædelig for Seniorklubben. 

Som det fremgår af de seneste bestyrelsesreferater, har bestyrelsen arbejdet 

på at få et møde med Rektor og rektoratet for at drøfte forskellige forhold, bl. 

a. Seniorklubbens forhold og tilknytning til AAU, IT-Support, herunder 

datasikkerheden (set i lyset af hackerangrebet i sommer), Seniorklubbens 

struktur og fremtid, -Aalborg Universitet er ikke kun Aalborg men også 

København og Esbjerg, og endelig Folkeuniversitetet og Seniorklubbens 

medlemmer. 

Og nu til den glædelige nyhed. 

Den 19. november meddelte rektoratet, at Seniorklubben var godkendt og 

registreret som personaleforening under AAU. 

Det betyder at Seniorklubben nu figurerer på AAU’s officielle hjemmeside og 

dermed synlig for alle AAU-ansatte, og samtidig oprettes der et link fra AAUs 

hjemmeside til Seniorklubbens hjemmeside ( www.seniorklub.aau.dk ). 

Endvidere får Seniorklubben ved registreringen en bedre adgang til lokaleudlån, 

IT-Support m.m. 

Folkeuniversitetet. Flere medlemmer har gennem tiden spurgt bestyrelsen om 

ikke Seniorklubbens medlemmer kunne deltage i folkeuniversitetets aktiviteter 

på lige fod med AAU’s studerende og ansatte, der ved mange arrangementer kan 

deltage gratis. 

Bestyrelsen har bragt forespørgslen videre til rektoratet, der har bedt om 

yderligere oplysninger, da der så skal indgås en ny rammeaftale med 

folkeuniversitetet. 

Man ønsker bl.a. tal på hvor mange medlemmer, der ønsker at deltage i Folkeuni-

versitetets arrangementer, hvor ofte og hvilke emner det drejer sig om.  

http://www.seniorklub.aau.dk/
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Bestyrelsen er helt klar over, at disse spørgsmål kræver en nøje overvejelse, 

ikke mindst set i lyset af coronaen, smittetal og restriktioner, og vil derfor 

bringe spørgsmålet op igen i løbet af januar/februar.  

I den mellemliggende tid kan man eventuelt bruge tiden til et besøg på 

Folkeuniversitetets hjemmeside ( www.fuaalborg.dk ) for at få inspiration til valg 

af hvilke og hvor mange emner man kunne tænke sig at deltage i i årets løb.  

Da denne information formentlig er den sidste i 2020, vil bestyrelsen ønske alle 

vore medlemmer og deres pårørende en rigtig glædelig jul og et godt og 

lykkebringende nytår med håbet om, at vi i 2021 får mulighed for at mødes igen. 

Bestyrelsen vil også benytte lejligheden til at takke vore medlemmer for den 

loyalitet man har vist klubben i denne svære tid. 

 

 

Glædelig Jul 

 og  

Godt Nytår 
 

 

 

Bestyrelsen opfordrer stadig medlemmerne til at indsende kommentarer og 

forslag til bestyrelsen på seniorklub@aau.dk 

http://www.seniorklub.aau.dk/
http://www.fuaalborg.dk/
mailto:seniorklub@aau.dk

