
 ”Midtfyns Senior 60+”  

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2019. 

Til stede: Jytte Simonsen, Jørn Johansen, Edel Andersen, Ingrid Roth og Marianne 

Fischer. 

Fraværende med afbud. Tom Happel og Birte Pedersen 

1. Godkendelse af referat  

Referat godkendt og underskrevet. 

2. Orientering fra formanden 

På nuværende tidspunkt har vi 174 medlemmer. 

Handelsstandsforeningens aktivitetsudvalg har inviteret til Foreningernes Dag den 

18/8. Der var ingen, der kunne deltage. 

Guldhøj har inviteret til et åben informations møde. Vi deltager ikke, da Jørn løbende 

informerer os på bestyrelsesmøderne. 

3. Kasserer    

Resultatopgørelsen viser, at der på kontoen står 66.091 kroner (inklusiv betaling for 

udflugten til Samsø) og en kassebeholdning på 2748 kroner. 

4. Aktiviteter 

Jytte har haft kontakt til Nordagerskolen, for at reservere lokaler til madlavning og 

sløjd. Jytte blev henvist til kommunen. Som noget nyt skal vi oprettes i Conventus 

booking system. Jytte arbejder videre med disse to aktiviteter. 

Jørn gav en opdatering på Guldhøj. Det er nu muligt at reservere lokaler i to timers 

interval, hvilket gør det billiger for os. Prisen for de aktiviteter (Tegn og mal, 

håndarbejde, engelsk, litteratur og seniordans) der flytter til Guldhøj, bliver omkring 

2.800 kroner for resten af året. Jørn vil booke lokalerne. 

Jytte indbetaler 100 kroner på foreningens vegne til Guldhøj Støtteforening, så 

foreningen er medlem. Derefter kan foreningens medlemmer benytte sig af alle de 

tilbud, der vil komme på Guldhøj. 

5. Foredrag 

Vi har fået 5000 kroner fra kommunens § 79 ældrepuljen, derudover har Jytte søgt 

Lunde Bank om yderligere 5000 kroner. 



Jytte har nogle lidt dyrere foredragsholdere, som vi meget gerne vil booke. 

6. Udflugt 

Udflugten til Samsø blev meget hurtigt optaget.  

7. Festudvalget 

Det er lykkedes at få nogle medlemmer til at deltage i festudvalget.  

Følgende deltager: Lis Hansen, Remon Kidholm, Jonna Servè og Jytte Simonsen. 

8. Næste møde 

Tirsdag den 6.august klokken 10.00. 

 

Referent: 

Marianne Fischer 

 

 

  

 

 

  

 


