
Midtfynssenior60+ 

Referat fra generalforsamlingen den 24. marts 2022 kl. 19.00  

på Ringe bibliotek. 

 

17 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Jytte Simonsen bød velkommen og foreslog Edel Andersen som dirigent. 

1. Valg af dirigent 

Edel Andersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Valg af stemmetællere 

Det var ikke nødvendigt, da det kunne klares ved håndsoprækning. 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Beretning for ”Midtfynssenior60+” torsdag d. 24 marts 2022. 

 

Beretningen vil være begrænset. Sidst vi holdt generalforsamling var 18. marts 2019. Vi har måttet 

lukke ned og op med foredrag og aktiviteter på grund af coronaen. 

Vores sidste udflugt var august 2019, en dejlig tur til Samsø. Vi er ved at planlægger en tur til Fanø, 

den vi ikke fik sidst. 

 Vores Årsfest var i november 2019 og så igen i november 2021. 

Medlemstal er på nuværende 127, nogle er stoppet, men nye er kommet til. Det kan vi være godt 

tilfredse med.   

Vi har skiftet kasserer! Tom Happel meldt fra juni 2020, fordi han blev formand for hans 

boligforening. Heldigvis ville Marianne Fischer overtage jobbet.  

I vedtægterne står vi bestyrelsen kan bestå af 5 eller 7. Bestyrelsen har så besluttet at være 5 

fremover. 

Vi har afholdt foredrag og aktiviteter når vi kunne og der har været fin tilmelding. 

I 2019 benyttede vi stadig Nordager skolen. Der var sløjd og madlavning for mand.  

I efterår 2019 flyttede vi vores aktiviteter til Guldhøj, der var bedre lokaler og stole.  Sløjd og 

madlavning kunne ikke lade sig gøre på Guldhøj. 

Vores aktiviteter er: tegn/mal-håndarbejde-dans – engelsk- litteratur- musik hold, afholdes på 

Guldhøj. 

Foredragene er på Ringe Bibliotek. Førhen var der kaffe og hjembag, men det blev for meget 

arbejde, så nu benytter vi Brugsens kager. 



Jeg vil gerne takke alle vejlederne for deres arbejde, uden jer ingen aktiviteter. Også mange tak til 

Jørn for hjemmesiden, et meget flot stykke arbejde. Hjemmesiden er u-undværlig. 

Også mange tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Søren Hansen spurgte om det var lovligt, at bestyrelsen havde besluttet, at der fremover kun skulle 

være fem medlemmer. 

Jytte forklarede, at der tidligere var lavet en vedtægtsændring, så bestyrelsen kunne bestå af syv 

eller fem medlemmer.  

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt enstemmigt. 

4. Revideret regnskab ved kassereren 

Marianne redegjorde for foreningens regnskab 2021- 

Der har været indtægter på 36.025 kr. og udgifter på 29.661 kr. - det giver et overskud på 6.363 kr. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

5. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 275 årligt fra 1/9 2022. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Erik Hjuler påpegede, at han den 8. januar 2020 havde sendt et forslag til behandling på 

generalforsamlingen marts 2020. På grund af corona blev generalforsamlingen aflyst. Erik Hjuler 

havde regnet med at hans forslag, så kom med i år. 

Forslaget drejede sig om foreningens navn, som optræder på forskellige måder, i to ord og i et ord. 

Jørn redegjorde for at webadr. altid er i et ord. Samt at der i vores logo er en kreativ frihed. 

Helene Jacobsen foreslog at bestyrelsen tog emnet op på førstkommende bestyrelsesmøde. I tillid til 

bestyrelsen blev forslaget godkend af de fremmødte medlemmer. 

 

Dette forslag blev godkendt af de fremmødte medlemmer. 

7. Valg 

    A. Formand Jytte Simonsen modtog genvalg, og blev valgt for to år. 

    B. Kasserer Marianne Fischer modtog genvalg, og blev valgt for et år. 

    C. Næstformand Ingrid Roth modtog genvalg, og blev valgt for et år. 

    D. Bestyrelsesmedlem Edel Andersen modtog genvalg, og blev valgt for et år.  



    E. Bestyrelsesmedlem Birte Pedersen modtog genvalg, og blev valgt for to år. 

    F. Revisor Elisabeth Jansen modtog genvalg, og blev valgt for et år. 

    G. Revisor Jørn Johansen blev foreslået og valgt for to år. 

    H. 1. Suppleant Der var ingen der ønskede at stille op, så der blev ikke valgt nogen. 

     I. 2. Suppleant Der var ingen der ønskede at stille op, så der blev ikke valgt nogen. 

Da det ikke var muligt at få valgt nogen til suppleantposterne, foreslog Helene Jacobsen, at hvis 

bestyrelsen i løbet af året, fandt nogle medlemmer, der godt ville være suppleanter, var der 

mulighed for at bestyrelsen kunne selvsupplere. 

Det forslag blev positivt modtaget af de tilstedeværende medlemmer og enstemmigt vedtaget. 

Der skal derefter ske en vedtægtsændring, som bliver fremlagt til generalforsamlingen 2023. 

8. Valg til festudvalg 

Der blev ikke valgt nogen til festudvalget. 

Vi håber at vi kan få nogle medlemmer til at gå ind i festudvalget, når Jytte sender en opfordring ud. 

Ellers var vi meget velkomne på Guldhøj, som også afholder nogle fester. Dette var en opfordring 

fra Helene Jacobsen 

9. Eventuelt 

Jytte takkede endnu engang Jørn for hans store pr. arbejde for foreningen. Jørn vil forsætte med at 

lave foreningens pr arbejde, og være behjælpelig med vores regnskab. 

 

 

 

Referent: Marianne Fischer 
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