
Midtfyns	  Seniorværksteder	  

	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  22.	  januar	  2014	  

Til	  stede:	  Jytte	  Simonsen,	  Jørn	  Johansen,	  Kurt	  Jansen,	  Lis	  Hansen,	  Torben	  Henriksen,	  Edel	  

Andersen	  

Fraværende	  med	  afbud:	  Tom	  Happel	  

	  

Rettelse	  til	  pkt.	  8	  på	  dagsordenen	  -‐	  Seniorsamvær	  ændres	  til	  -‐	  Eget	  lokale	  til	  Seniorværk-‐

stederne	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  –	  Godkendt	  

2. Orientering	  fra	  formanden	  

Biblioteket	  er	  reserveret	  til	  foredrag	  frem	  til	  maj	  2015	  

	  

	   IT	  på	  biblioteket	  kan	  kun	  være	  hvis	  det	  er	  åbent	  for	  alle.	  

	   En	  drøftelse	  af	  dette	  og	  enighed	  om,	  at	  IT	  skal	  vore	  for	  foreningens	  medlemmer.	  

	   Jørn	  rykker	  kommunen	  vedr.	  svar	  på,	  om	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  med	  IT	  på	  Tingager	  

	  Plejecenter.	  

	  

Karl	  Nielsen	  gruppen	  har	  henvendt	  sig,	  om	  vi	  vil	  være	  med	  til,	  at	  fejre	  150	  årsdagen	  for	  hans	  

fødsel	  i	  2015.	  Der	  holdes	  orienteringsmøde	  29/1	  2014,	  Jytte	  deltager.	  

Jytte	  foreslog	  vi	  evt.	  holder	  et	  foredrag,	  om	  Karl	  Nielsen	  i	  2015,	  dette	  var	  der	  opbakning	  til.	  

	  

Jytte	  har	  rettet	  henvendelse	  til	  Fyns	  Stiftstidende,	  om	  at	  vi	  igen	  gerne	  vil	  være	  med	  under	  

”Rundt	  på	  Midtfyn”	  

	  

Frivillighedscenteret	  har	  rettet	  henvendelse,	  om	  vi	  igen	  vil	  være	  med	  til	  fejring	  af	  frivillighed.	  

Vi	  deltager	  ikke.	  

	  

3. Kassereren	  

Kasser	  beholdningen	  er	  24.785,33	  kr.	  og	  der	  er	  65	  medlemmer	  der	  har	  betalt	  indtil	  dato.	  



4. Aktiviteter	  

Tegne	  om	  male	  er	  kommet	  i	  gang,	  som	  en	  ny	  aktivitet,	  det	  vil	  kører	  hver	  anden	  tirsdag	  i	  ulige	  

uger.	  

	  

5. Foredrag	  

Jytte	  har	  talt	  med	  præst	  Torben	  Hangaard	  fra	  Voldsmose,	  om	  et	  foredrag	  og	  det	  blev	  aftalt	  

”Borgior	  –	  et	  drama	  i	  Rom”.	  

Pris	  på	  foredrager,	  er	  1.000	  kr.	  incl.	  kørsel,	  som	  bestyrelsen	  var	  enige	  om,	  at	  betale.	  

	  

Foredrag	  om	  PH	  ved	  Carsten	  Winther	  arrangeres	  til	  efteråret.	  

	  

6. Forplejning	  generalforsamling/møder	  

Ved	  generalforsamlingen	  et	  let	  traktement,	  som	  sidste	  år.	  

Ved	  møder	  –	  Kurt	  foreslog,	  at	  julefrokosten	  bliver	  for	  vejledere	  og	  bestyrelse,	  da	  han	  syntes	  

julefrokost	  kun	  skal	  være	  for	  bestyrelsen,	  så	  vi	  kan	  lærer	  vejlederne	  at	  kende.	  

En	  drøftelse	  af	  dette	  og	  ikke	  helt	  enighed,	  skal	  det	  også	  være	  for	  vejlederne	  skal	  der	  findes	  

lokale	  og	  maden	  skal	  bestilles	  udefra.	  

Bestyrelsen	  overvejer	  dette	  til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  Behandles	  efterfølgende	  på	  

generalforsamlingen.	  

	  

7. Foreningsforsikring.	  

Kurt	  har	  læste	  pjecen	  igennem	  og	  hans	  konklusion	  er,	  at	  det	  har	  vi	  ikke	  brug	  for.	  

	  

8. Eget	  lokale	  til	  seniorværkstederne	  

Kurt	  –	  tanken	  er	  eget	  lokale	  hvor	  medlemmerne	  kan	  mødes	  og	  møde	  bestyrelsen	  for	  at	  

udveksle	  tanker	  og	  ideer	  og	  evt.	  planlægge	  fælles	  ture	  og	  bare	  for	  at	  lærer	  hinanden	  at	  

kende,	  det	  ligger	  noget	  socialt	  i	  dette.	  

Det	  blev	  aftalt,	  at	  Kurt	  tager	  kontakt	  til	  fritidskonsulent	  Peder	  Holm,	  om	  der	  muligvis	  er	  et	  

sådan	  lokale	  på	  en	  skole	  eller	  på	  Guldhøj.	  

Tages	  op	  igen	  på	  næste	  bestyrelsesmøde	  til	  beslutning.	  

I	  forbindelse	  med	  den	  nye	  skolereform	  har	  Jytte	  kontaktet	  skolerne	  vedr.	  lokaler	  fremover,	  

de	  vil	  kunne	  sige	  noget	  mere	  efter	  uge	  8.	  	  



Og	  hun	  har	  undersøgte	  på	  biblioteket	  og	  på	  Tingager	  Plejecenter	  hvilken	  muligheder	  der	  var	  

der	  for	  lokaler	  ar	  aktiviteter	  fremover,	  der	  er	  ingen	  muligheder	  der.	  

	  

Espe	  husflid	  har	  haft	  kontakt	  til	  Jytte,	  om	  vi	  evt.	  kan	  bruge	  deres	  lokaler	  til	  sløjd.	  Vi	  ved	  at	  

sløjdlokalet	  på	  Tingager	  nedlægges.	  	  

En	  anden	  mulighed	  end	  Espe	  kunne	  være	  Nordagerskolen.	  

	  

9. Generalforsamling	  19.	  marts	  2014.	  

På	  valg	  er	  Jytte,	  Torben	  og	  Edel.	  Jytte	  og	  Torben	  genopstiller,	  Edel	  genopstiller	  ikke.	  

	  

10. Næste	  møde	  onsdag	  den	  26.	  februar	  2014	  kl.	  10.00.	  

	  

Eventuelt.	  

	  

Referent	  Edel	  Andersen	  	  

	  	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  


