
Midtfyns-‐	  Seniorværksteder	  
	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  18.	  marts	  2013.	  

	  

Tilstede	  var:	  Jytte	  Simonsen,	  Tom	  Happel,	  John	  B.	  Jørgensen,	  Lis	  Hansen,	  Torben	  Henriksen,	  Jørn	  

Johansen,	  Edel	  Andersen.	  

	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  27.	  februar	  2013.	  

Godkendt	  

	  

2. Foredragsholdere	  får	  fremover	  3	  flasker	  vin.	  Når	  der	  ikke	  gives	  anden	  betaling.	  

Jytte	  fremlagde,	  at	  hun	  syntes	  der	  skulle	  gives	  3	  flasker	  vin,	  da	  det	  stadig	  er	  en	  billig	  form	  for	  

betaling	  ved	  foredrag.	  

Bestyrelsen	  enig,	  så	  fremover	  gives	  der	  3	  flasker	  vin	  hvis	  der	  ikke	  er	  anden	  betaling.	  

	  

3. Bårebuket	  til	  Jens	  Retoft.	  

Vi	  har	  haft	  rigtig	  meget	  at	  gøre	  med	  ham	  i	  forbindelse	  med	  lån	  af	  lokaler	  på	  Tingagerskolen.	  

Der	  sendes	  en	  pæn	  bårebuket.	  

	  

4. Slutter	  aktiviteterne	  før	  sommerferien.	  

EDB	  slutter	  27/5	  starter	  igen	  9/9.	  Blomsterbinding	  stopper	  2/5.	  Madlavning	  stopper	  22/4.	  

Musik	  stopper	  2/5	  starter	  igen	  5/9.	  

Den	  endelige	  liste	  vil	  blive	  skrevet	  i	  Nyhedsbladet.	  

	  

5. Kort	  information,	  Borgermøde	  ang.	  Centrum-‐huset	  i	  dag	  18.	  marts	  2013.	  

Der	  har	  stået	  et	  stykke	  i	  avisen	  om	  mødet	  og	  der	  var	  både	  unge	  og	  ældre	  nævnt.	  Vi	  kan	  

desværre	  ikke	  være	  til	  stede	  på	  grund	  af	  generalforsamlingen,	  men	  vi	  har	  et	  medlem	  der	  

deltager	  og	  hun	  vil	  orientere	  om	  hvad	  der	  blev	  sagt.	  	  

Derudover	  har	  Jytte	  sendt	  en	  mail	  til	  Christian	  Tønnesen	  i	  kommunen,	  at	  vi	  gerne	  vil	  

huskes	  i	  planlægningen,	  da	  vi	  stadig	  har	  brug	  for	  lokaler	  i	  dagtimerne.	  

	  



6. Foredrag	  på	  biblioteket.	  Sofia	  Kupman	  

Foredraget	  handler	  om	  Jødernes	  forhold	  under	  2.	  Verdenskrig.	  Jytte	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  

hende,	  prisen	  for	  foredraget	  er	  2.000	  kr.	  +	  transport	  og	  Jytte	  foreslår	  foredraget	  bliver	  

offentligt,	  prisen	  bliver	  25	  kr.	  for	  medlemmer	  og	  50	  kr.	  for	  ikke	  medlemmer	  og	  at	  det	  holdes	  

på	  biblioteket.	  

To	  fra	  bestyrelsen	  var	  lidt	  betænkelige	  ved,	  at	  gøre	  det	  offentligt	  og	  økonomien,	  men	  efter	  

en	  kort	  debat	  enighed	  at	  foredraget	  holdes.	  

Foredraget	  bliver	  offentligt	  og	  holdes	  28.	  maj	  2013	  kl.	  13	  -‐	  17	  på	  biblioteket,	  der	  betales	  for	  

indgang	  og	  øl/vand	  kan	  købes	  og	  der	  annonceres	  i	  Midtfynsposten.	  	  	  

	  

7. Gennemgang	  af	  dagsordenen	  til	  generalforsamlingen.	  

Dagsorden	  og	  forløbet	  af	  generalforsamlingen	  blev	  gennemgået.	  

	  

Referent	  Edel	  Andersen	  


