
”Midtfyns-Seniorværksteder.” 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 25. august 2014. 

Tilstede: Jytte Simonsen, Tom Happel, Torben Henriksen, Lis Hansen, Kurt Jansen, Jørn Johansen 
og Marianne Fischer. 

 

1. Godkendelse af referat. 

     Referat godkendt, og underskrevet 

 

2. Orientering fra formanden. 

     På nuværende tidspunkt er der 74 medlemmer. 

     Forslag til dagsorden sendes til Jytte, otte dage før bestyrelsesmødet. 

 

3. Kasserer. 

Kassebeholdningen er på 25.884 kroner. 

Vedrørende vores budget, vil der ved de fremtidige bestyrelsesmøder være en resultatopgørelse, vi 
skal forholde os til.             

Jørn er kommet med forslag, til en tospaltet annonce i Midtfynsposten, vedrørende vores foredrag. 
Vi prøver at indrykke den i september måned, for at se, om det giver mere opmærksomhed for 
foreningen. 

Bestyrelsen besluttede, efter forslag fra Jørn, at vi i det fremtidige budget sætter beløb af, til 
foredrag, udflugter og fester 

4. Skolen. 

Vi har besluttet at Nordagerskolen, bruges som den primære skole til vores aktiviteter. Skolen er 
næsten klar med deres udmelding til os, angående hvilke tidspunkter vi kan komme på skolen. Jytte 
melder ud, så hurtigt det er muligt at lægge en plan for aktiviteterne. 

Tingagerskolen kan også komme i spil til enkelte aktiviteter. 



 Det er ligeledes vedtaget at Turisten bliver brugt til tre nye aktiviteter - kortspil, engelsk, og 
læsegruppe. Der betales 30 kr. pr. gang, som også dækker kaffe/ te med brød. 

5. Foredrag. 

På Jørns forslag, diskuterer bestyrelsen holdninger omkring vores foredrag. Vi vil gerne sikre 
kvalitet og alsidighed, ved at sætte penge af i det næste budget til denne aktivitet.. 

6. Aktiviteter 

Husk at tilmelde jer de forskellige aktiviteter, og foredrag. 

 

7. Open by Night 

Foreningen deltager i Open by Night. Her vil vi  lancere en konkurrence om at blive medlem 
nummer 100. Vinderen får et års abonnement og en flaske champagne. 

 

8. Udflugter. 

Da vi er en senior klub, har vi besluttet at børn ikke kan deltage i udflugter, eller andre aktiviteter.  

 

9 Næste møde 

7. oktober klokken 11.00. 

 

    Referent: 

    Marianne Fischer.  

 

 


