
 ”Midtfyns Senior 60+”  

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2020. 

Til stede: Jytte Simonsen, Jørn Johansen, Edel Andersen, Ingrid Roth, Tom Happel, 

Birte Pedersen og Marianne Fischer. 

1. Godkendelse af referat  

Referat godkendt og underskrevet. 

2. Orientering fra formanden 

På nuværende tidspunkt er der 156 medlemmer. 

Jørn har opdateret foreningens folder, og fået den trykt. Ligeledes vil Jørn sørge for, 

at vi får et nyt opdateret banner. 

Jyttes computer har været gået ned, den fungerer nu igen, dog ikke helt optimalt. En 

enig bestyrelse har accepteret, at næste gang, der bliver problemer med computeren, 

skal der indkøbes en ny. 

Vi holder vejledermøde den 28. august på Det Gamle Posthus. 

3. Kasserer    

Resultatopgørelsen viser, at der på kontoen står 41.190 kroner, samt en 

kassebeholdning på 2.383 kroner. 

Da Tom også sidder i bestyrelsen i boligforeningen, som kasserer og formand, ønsker 

han ikke længere at være kasserer for foreningen, samtidig ønskede Tom at gå ud af 

bestyrelsen. Da der ikke blev holdt generalforsamling i marts, har bestyrelsen givet 

Tom mulighed for at gå ud af bestyrelsen nu, den mulighed har Tom taget imod. 

Marianne fortsætter som kasserer indtil næste generalforsamling. 

Stor tak til Tom for mange års arbejde for vores forening. 

4. Generalforsamling 

Vedrørende den aflyste generalforsamling: Der var nogen uenighed i bestyrelsen. 

Skulle der være en generalforsamling i september måned, eller skulle vi springe 

generalforsamlingen over i år. Vi blev nødt til at stemme. Udfaldet blev, at vi 

springer 2020 over og afholder generalforsamling igen til marts 2021. Edel og Jørn 

stemte imod. 

 



5. Udflugt 

Udflugten til Fanø aflyses, det er ikke forsvarligt i disse corona tider at gennemføre 

den. 

Vi forsøger at lave en alternativ udflugt samme dato. 

6. Foredrag 

Vi vil gennemføre foredraget i september, med de fornødne retningslinjer. 

7. Aktiviteter 

Vi starter som planlagt vores aktiviteter op i uge 37. 

Vedrørende dans vil der komme nogle specielle retningslinjer. 

8. Næste møde 

Tirsdag den 28. juli klokken 10:00 

Referent: 

Marianne Fischer 
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