
 ”Midtfyns Senior 60+”  

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2017 

Til stede: Jytte Simonsen, Jørn Johansen, Tom Happel, Edel Andersen, Birte Pedersen, 

Ingrid Roth og Marianne Fischer.  

1. Godkendelse af referat  

Referat godkendt og underskrevet. 

2. Orientering fra formanden 

Medlemstallet er på nuværende tidspunkt 143. 

Generalforsamlingen i 2018 afholdes den 15. marts på biblioteket. 

3. Kasserer    

Resultatopgørelsen viser, at der på kontoen står 41.394 kroner, og en kassebeholdning på 2.396 

kroner. 

Regnskabet for årsfesten viser: Udgifter på 11.041kroner, indtægter på 6.120 kroner. 

Hvilket giver et underskud på 4.921, bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på 5.000 

kroner. 

4. Kontingent opkrævning. + Kvittering af tilmelding  

Der vil snart komme en mail ud til medlemmerne vedrørende kontingent for 2018. Når man har 

betalt sit kontingent, vil medlemmerne modtage en kvittering, som skal erstatte de små 

medlemskort, det er ikke meningen man skal vise sin kvittering, når man går til foredrag. 

Kassereren vil altid have en opdateret medlemsliste. 

5. Aktiviteter 

Aktiviteterne starter igen i uge 2. 

Madholdet vil gerne starte klokken 17.00 

Sløjd- og håndarbejdsholdene uændret. 

Engelskholdet vil meget gerne have flere deltagere. 

IT holder en pause. Jørn vil gerne på et senere tidspunkt tilbyde at  holde enkelte temadage. 

Tegn og mal. Bent Meier stopper som vejleder. Holdet fortsætter selvkørende. 

Se hjemmesiden vedrørende aktiviteter. 

Edel havde et ønske om en elektronisk vægt og en stavblender til madholdet. 

 Bestyrelsen bevilligede pengene. 



6. Foredrag 

De første tre måneder i 2018 er på plads. 

Der kom en del forslag om foredrag i resten af 2018. Jytte arbejder videre med at få foredragene på 

plads. 

7. Fonde 

Velux Fonden orienterede om midler, der kan søges af frivillige ældre. 

Mødet blev afholdt i Frivilligcenteret 7. dec.  

Jytte og Jørn deltog. 

Velux Fonden har et særligt uddelingsområde med støtte til aktive og frivillige ældre, der 

gennemfører aktiviteter eller indsatser for andre ældre. Puljen er på 25 millioner kroner. 

Så bestyrelsen er gået i tænkeboks, for at finde et arrangement, vi kan søge om penge til, mere om 

det i det nye år. 

8. Næste møde 

Onsdag den 31.januar klokken 10.00 

 

Referent: 

Marianne Fischer 
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