
Midtfyns-‐Seniorværksteder	  

	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  30.	  oktober	  2013	  

Til	  stede:	  Jytte	  Simonsen,	  Tom	  Happel,	  Torben	  Henriksen,	  Lis	  Hansen,	  Jørn	  Johansen,	  

Edel	  Andersen	  

Fraværende	  med	  afbud:	  Kurt	  Jansen	  

	  

1. Godkendelse	  af	  referat.	  	  Godkendt	  

2. Orientering	  fra	  formanden	  

-‐ Lunde	  Brand	  har,	  efter	  ansøgning,	  bevilliget	  8.000	  kr.	  i	  tilskud	  til	  foreningen	  til	  

indkøb	  af	  det	  vi	  har	  søgt	  til	  

-‐ Den	  Faberske	  Fond	  har,	  efter	  ansøgning,	  bevilliget	  8.000	  kr.	  i	  tilskud	  til	  foreningen	  

til	  indkøb	  af	  det	  vi	  har	  søgt	  til	  

Der	  indkøbes	  IT	  udstyr	  og	  overfræser/værktøj.	  

Jørn	  kontakter	  Peder	  Bach	  Nielsen	  i	  kommunen	  med	  hensyn	  til	  brug	  af	  Tingager	  

Plejecenter	  til	  undervisning	  i	  IT,	  da	  der	  er	  trådløst	  netværk.	  

3. Kasserer	  

Beholdningen	  er	  nu	  på	  18.791	  kr.	  d.d.,	  dette	  er	  inkl.	  tilskuddet	  fra	  Lunde	  Brand.	  

Nem	  ID	  administrator	  er	  oprettet.	  

Vi	  har	  stadig	  nye	  medlemmer	  og	  det	  blev	  aftalt,	  at	  medlemmer	  der	  melder	  sig	  ind	  1.	  

november	  og	  betaler	  kontingent,	  da	  gælder	  kontingenter	  t	  til	  efter	  sommerferien	  det	  

efterfølgende	  år.	  

	  



4. Aktiviteter	  

-‐ Strømpenisser	  blev	  aflyst,	  kun	  1	  interesseret	  

-‐ Mogens	  Engberg	  vil	  gerne	  hjælpe	  ved	  IT	  

-‐ Slægtsforskning	  går	  sløvt,	  kun	  få	  deltagere	  

-‐ Smykke	  fremstilling	  er	  stoppet	  på	  grund	  af	  sygdom	  

Vi	  holder	  juleferie	  fra	  udgangen	  af	  november	  og	  starter	  op	  igen	  i	  uge	  2	  i	  januar	  2014.	  

5. Foredrag	  6.	  november	  

Det	  er	  fra	  kl.	  14	  til	  16,	  Torben	  hænger	  opslag	  i	  træerne	  og	  det	  blev	  aftalt	  hvem	  der	  

hjælper	  til.	  

6. Rynkeby	  Husflidslokaler	  

Vi	  dropper	  stedet	  til	  vores	  aktiviteter,	  da	  det	  ikke	  er	  egnet	  til	  det	  vi	  gerne	  vil.	  

	  

7. Næste	  møde,	  det	  holdes	  9.	  december	  2013	  kl.	  11.	  

	  

Referent	  Edel	  Andersen	  	  	  

	  

	  	  

	  	  


