
Midtfyns	  –	  Seniorværksteder	  
	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  10.	  december	  2013	  

	  

Til	  stede:	  Jytte	  Simonsen,	  Tom	  Happel,	  Kurt	  Jansen,	  Torben	  Henriksen,	  Jørn	  Johansen,	  

Lis	  Hansen,	  Edel	  Andersen.	  

	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde.	  Godkendt.	  

	  

2. Orientering	  fra	  formanden.	  

Der	  er	  indkøbt	  computer	  og	  projekter.	  

Jytte	  kontakter	  journalist	  på	  Fyns	  Stiftstidende	  stk.	  i	  avisen	  midt	  i	  januar	  under	  rundt	  

om	  Midtfyn,	  der	  skal	  et	  nyere	  billede	  i	  gerne	  fra	  en	  aktivitet.	  

Generalforsamlingen	  holdes	  19.	  marts	  2014.	  

	  

3. Kasserer	  

Kassebeholdning	  den	  6.	  december	  2013	  	  22,735.20	  kr.	  

Der	  har	  indtil	  nu	  været	  udgifter	  på	  ca.	  1.000	  kr.	  ved	  foredrag,	  der	  har	  samtidig	  været	  

indtægter,	  da	  der	  var	  været	  deltagere,	  som	  ikke	  var	  medlem,	  der	  er	  også	  kommet	  

nogle	  nye	  medlemmer,	  som	  meldte	  sig	  ind	  ved	  foredragene.	  

Opkrævning	  udsendes	  først	  i	  januar	  2014,	  skal	  være	  betalt	  1.	  februar	  2014.	  

Der	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  87	  medlemmer.	  

4. IT-‐vejledningssted	  på	  Plejehjem	  

Jørn	  har	  snakket	  med	  kommunen,	  de	  forventer	  en	  løsning	  ved	  udgangen	  af	  1.	  kvartal	  

2014,	  så	  der	  bliver	  mulighed	  på	  Tingager	  Plejecenter.	  

Der	  kan	  indkøbes	  en	  Router,	  den	  vil	  koste	  2.400	  kr.	  om	  året	  og	  så	  vil	  vi	  evt.	  kunne	  

bruge	  ”det	  Gamle	  Posthus”,	  det	  vil	  koste	  100.00	  kr.	  pr.	  gang,	  at	  være	  der.	  



Jytte	  spørger	  biblioteket,	  om	  der	  er	  en	  mulighed	  der	  to	  formiddage	  om	  ugen.	  

Hvis	  biblioteket	  ikke	  er	  en	  mulighed,	  så	  afventer	  vi	  kommunens	  beslutning	  inden	  

udgangen	  1.	  kvartal	  2014.	  

	  

5. Foreningsforsikring	  

Afventer	  Kurt	  læser	  pjecen	  igennem,	  om	  vi	  skal	  have	  en	  sådan.	  

	  

6. Aktiviteter	  

Slægtsforskning	  bliver	  10	  gange	  

Sælskindssyning	  3	  gange	  vejlederen	  kommer	  fra	  Svendborg,	  Jytte	  spørger	  om	  denne	  

vejleder	  kan	  få	  dækket	  transport.	  Enighed	  om	  det	  ikke	  dækkes,	  hun	  får	  det	  samme	  

som	  de	  andre	  vejledere.	  

Aktiviteterne	  vil	  fremgå	  af	  Nyhedsbrevet	  der	  udsendes	  til	  medlemmerne.	  

	  

7. Næste	  møde	  22.	  januar	  2014	  kl.	  10.00.	  

Punkter	  til	  dagsordenen	  –	  Julefrokost	  og	  evt.	  betaling	  af	  transportudgifter	  ved	  

aktiviteter.	  

8. Eventuelt	  

Jytte	  har	  nogle	  tanker	  om	  nye	  aktiviteter,	  der	  vil	  blive	  drøftet	  senere.	  

	  

Referent	  Edel	  Andersen	  

	  

	  

	  

	  

	  


