
”Midtfyns Senior 60+” 
 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 10. august 2016 
Deltagere: Jytte, Lis, Jørn, Tom, Torben. Afbud fra Marianne og Mogens. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst:  Godkendt og underskrevet. 
2. Orientering fra formanden: Vi er nu ialt 110 medlemmer pr. dags dato. 
3. Kasserer:  Resultatopgørelsen viser  en beholdning på kontoen 41.003 kr, (heraf fondsmidler 

16.000 kr.)  samt en kassebeholdning på 440 kr. 
4. Borgerhusgruppen / Tom: 

På det første møde den 1/6 gennemgik man forevisningen og mødet på  ”Det gamle Sygehus 
i Ringe” og i hvilken udstrækning dette evt. delvis kunne bruges som et ”Borgerhus” for 
forskellige foreninger. Helene holdt et meget flot oplæg på Sygehuset den 12/5. 
Borgerhusgruppen ser også på andre anvendelige bygninger. 

5. Paragraf 79 / Mogens: 
Mogens har undersøgt dette og der kan søges midler til forskellige arrangementer. 
Mogens har tilbudt at søge  om tilskud til et foredrag  efter nærmere anvisning af Jytte. 
Dette skal søges inden  15/9. 

6. Vinterens foredrag: 
Det er allerede vedtaget, at  ikke-medlemmer skal betale 40 kr. for at deltage i et foredrag 
incl. kaffe og brød. Foredragene er tilrettelagt og bestilt for hele efteråret. 

7. Aktiviteter: 
Vi kan ikke være på Nordagerskolen om tirsdagen og vi er også lidt usikre på onsdage?. 
Foreningen er kommet på FaceBook. Jørn vil lave et kursus i brug af FaceBook. Vi prøver at 
få It til onsdage i moduler af fx. 6 gange. 
Torben har ansøgt AOF om evt. brug af deres lokaler i Ringe, men alt er tilsyneladende 
booked til hele vinteren, både formiddag, eftermiddag og aften iflg. mail fra Erik Jacobsen. 
Vi havde en snak om ægtefæller/samlevende kan være medlemmer af foreningen og deltage 
i udflugter og foredrag hvis den samlevende ikke bor i Kommunen. Vi tager det op igen til 
næste bestyrelsesmøde, når vi er fuldtallig. Det er jo en vedtægtsændring som skal med på 
en generalforsamling. 
Musik-arrangement: Foreningens orkester afholder en ”Fyraftens-koncert” engang i efteråret 
på ”amfi-scenen” i Nordagerskolens kælder. Vi satser på torsdag d. 27/10 eller  d. 3/11 kl. 
15.50 til 17.50. Tom køber Øl, vand og chips og ”fest-mostrene” retter an og serverer 
forfriskningerne i pausen. 
Torben foreslog en ”teater-gruppe”. Vi sætter en tekst sammen til hjemmesiden, som 
opfordrer foreningens ”teater-interesserede” til at melde sig. Mon vi kan formå een af 
foreningens medlemmer til at være tov-holder til dette??? Nærmere oplysninger hos Torben. 

8. Vejledermødet:   
      Hyggelig spisning med alle holdenes vejledere inden sommerferiens start, herunder også   
      Uddeling af vingave til vejlederne, som tak for godt arbejde igennem vinteren. 
9. Arrangement 65+: 

Vi deltager ikke i dette arrangement, da det i år afholdes på Rådhuset i Fåborg. 
10. Open By Night i Ringe: 

Dette afholdes I år fredag den 2/9  fra kl. 19-23 og vi deltager med en stand som vi plejer. 
Tom, Jørn og Torben opstiller kl 17 og står i boden.  

11. Næste møde:  tirsdag den 11. oktober kl 10.15 
            Referent: Torben. 



  
 
  
 
 


