
 ”Midtfyns Senior 60+”  

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2016 

Til stede: Jytte Simonsen, Torben Henriksen, Lis Hansen, Jørn Johansen, Tom Happel, Mogens 

Engberg og Marianne Fischer. 

1. Godkendelse af referat  

Referat godkendt og underskrevet. 

2. Orientering fra formanden 

Syddansk Universitet har sendt et spørgeskema, hvor man undersøger foreningers frivillige arbejde, 

og samarbejdet med Kommunen. Jytte og Marianne har udfyldt skemaet. 

Kommunen har udsendt information om kommunens kommende forenings politik, planen er sendt 

til høring. Jørn vil sende en kommentar på foreningens vegne. 

Torben deltager i afskedsreception for Jytte Boisen, leder af Frivilligcentret, det er samtidig også 

velkommen til ny leder, Anne Sandgård.  

Medlemstallet er på 105. Nye medlemmer efter 1/5 skal betale 150 kr. for resten af året. 

Jørn har lavet en spørgeskemaundersøgelse vedrørende foredrag 2015, skemaet blev delt ud ved 

generalforsamlingen og er nu afsluttet. Resultatet kan ses på hjemmesiden. 

3. Kasserer     

Resultatopgørelsen viser, at der på kontoen står 46.521 kroner inklusiv fondsmidler på 16.000,  

og en kassebeholdning på 405,30 kroner. 

En enig bestyrelse har vedtaget at sætte prisen op ved deltagelse ved foredrag for ikke medlemmer. 

Fremover vil det koste 40 kroner. I december måned vil bestyrelsen tage stilling til eventuelt 

yderligere stigning. 

4. Forebyggelsestilbud( serviceloven §79) 

Denne paragraf er ny i kommunen. Kommunen har en pulje på 200.000 kroner, disse penge skal 

bruges til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for foreninger og enkelt personer, 

som er fyldt 65 år. Mogens Engberg vil undersøge det nærmere, hvordan søger man, hvornår, og til 

hvilke aktiviteter. 

5. Seniorhus/Borgerhusgruppen. 

Vi vil gerne have en repræsentant siddende i Borgerhusgruppen. Det bliver Tom, der varetager dette 

hverv. 

6. Aktiviteter 

Bestyrelsen vedtog at vores aktiviteter starter igen i uge 36. Hvor længe vi bliver ved er op til de 

forskellige aktiviteter at bestemme, dog ikke længere end 31/5. 



7. Udflugter 

Jytte har planlagt udflugt i juni måned. Se hjemmesiden. 

Marianne planlægger udflugt til juli måned. 

Lis planlægger udflugt til august måned. 

8. Fest 

Det er lykkedes Jytte at få nogle medlemmer de såkaldte ” Festmostre”, til at holde et arrangement i 

november måned. 

9. Næste møde 

Tirsdag den 16. august klokken 10.00 

 

Referent: 

Marianne Fischer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


