
Midtfyns	  Seniorværksteder	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  22.	  april	  2013	  

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edel	  Andersen	  

	  

Fraværende	  med	  afbud:	  Lis	  Hansen	  

	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  18.	  marts	  2013	  

-‐ Referatet	  udsendes	  1	  uge	  efter	  afholdt	  møde	  

Debat	  om	  referat	  på	  hjemmesiden,	  da	  referatet	  jo	  først	  bliver	  godkendt	  på	  efterfølgende	  

bestyrelsesmøde.	  

Enighed	  om	  referatet	  lægges	  på	  hjemmeside	  indenfor	  tidsfristen	  på	  1	  uge,	  evt.	  bemærk-‐

ninger/rettelser	  vil	  fremgå	  i	  det	  efterfølgende	  referat.	  

Rettelse	  til	  referatet	  fra	  bestyrelsesmødet	  18/3	  –	  foredraget	  28/5	  er	  kl.	  15	  og	  ikke	  fra	  kl.	  13.	  

Referatet	  godkendt	  med	  denne	  ændring.	  

	  

2. Orientering	  fra	  formanden	  

Rundt	  om	  Faaborg-‐Midtfyn	  –	  her	  var	  vores	  forening	  med	  i	  udgaven	  21/4	  2013.	  

Journalisten	  skal	  kontaktes	  igen	  senere	  på	  året.	  

	  

Undersøge	  nærmere	  vedr.	  lydavis,	  som	  lokalforeningen	  i	  Ryslinge	  står	  bag,	  Jørn	  er	  på	  

opgaven.	  

	  

3. Kassereren	  

a) Dato	  for	  næste	  indbetaling	  

Tom	  har	  afleveret	  diverse	  informationer	  i	  banken,	  men	  har	  endnu	  ikke	  fået	  tilbagemelding	  

fra	  dem,	  vil	  rykke	  dem	  for	  svar	  hvornår	  papirerne	  skal	  underskrives.	  

a) Kontingent	  udsendelse	  i	  juni	  og	  skal	  være	  betalt	  i	  august.	  

	  

4. Centrumhuset	  

a) Tønnesen’s	  svar	  



b) Henny	  Mazanti’s	  notater.	  

	  

a) Jytte	  skrev	  til	  Tønnesen	  vedr.	  lokaler	  i	  Centrumhuset,	  når	  kommunen	  overtog	  det	  –	  

han	  har	  svaret	  og	  sendt	  henvendelsen	  videre.	  

b) Henny	  Mazenti	  –	  Det	  forventes	  af	  huset	  er	  klar	  til	  ibrugtagning	  i	  løbet	  af	  1	  –	  1	  ½	  år.	  

Mange	  forslag	  til	  muligheder	  for	  aktiviteter	  i	  huset,	  men	  det	  ser	  ud	  til,	  at	  der	  især	  

satses	  på	  de	  unge	  og	  deres	  aktiviteter.	  

	  

5. UpFrontnet/Fondsøgningsprogram.	  

Introduktion	  ikke	  et	  kursus,	  Jørn	  og	  Kurt	  deltager	  herfra.	  

Det	  ser	  ud	  til	  at	  kommunen	  har	  købt	  programmet	  og	  foreninger	  kan	  bruge	  det	  gratis,	  når	  det	  

er	  aktuelt.	  

	  

6. Foredrag	  på	  biblioteket.	  

Foredraget	  med	  Sofia	  Kupermans	  om	  Holocaust	  holdes	  28/5	  kl.	  15.00	  	  

Der	  hænges	  opslag	  op	  mange	  steder	  i	  byen,	  Jytte	  og	  Torben	  laminere	  opslagene	  og	  hænger	  

dem	  op	  og	  deler	  opslag	  ud	  på	  torvet	  fredag	  formiddag,	  Lis	  spørges	  om	  hun	  vil	  hjælpe	  med	  

uddelingen.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Jørn	  sender	  pressemeddelelse	  til	  avisen	  en	  uge	  før	  arrangementet.	  

Kurt	  og	  Lis	  tager	  mod	  betaling	  ved	  indgangen.	  

Der	  serveres	  kaffe	  og	  kage	  uden	  betaling.	  

Bestyrelsen	  mødes	  kl.	  13.00	  for	  at	  gøre	  klar.	  

	  

	  

7. Aktiviteter	  

-‐ Benytte	  begge	  skoler.	  

Vi	  vil	  fremover	  ikke	  anvende	  Nordagerskolen	  da	  det	  på	  nuværende	  tidspunkt	  kun	  er	  flet	  

der	  forgår	  der,	  så	  alle	  aktiviteter	  samles	  på	  Tingagerskolen.	  

Jytte	  samler	  nøglerne	  ind	  og	  aflevere	  på	  Nordagerskolen.	  

	  	   	  

-‐ Mail	  fra	  Gunner	  Højborg	  om	  Intasia,	  han	  vil	  gerne	  komme	  og	  fortælle	  om	  hvordan	  det	  

kan	  laves	  på	  en	  anden	  og	  letter	  måde,	  Jytte	  har	  mailet	  til	  ham	  hvad	  det	  koster	  at	  få	  ham	  

og	  for	  at	  hører	  mere,	  men	  har	  endnu	  ikke	  fået	  svar.	  



-‐ Udflugter?	  I	  sommeferien,	  et	  tilbud?	  

Jytte	  foreslår,	  at	  første	  mandag	  i	  de	  måneden	  der	  ikke	  er	  aktiviter,	  tages	  der	  på	  ture.	  

Datoerne	  er	  3/6	  –	  1/7	  –	  5/8.	  Mødes	  på	  P-‐pladsen	  ved	  hallen	  i	  Ringe	  og	  der	  bliver	  

samkørsel	  til	  turene.	  

Ved	  samkørsel	  betaler	  dem	  der	  kører	  med	  20	  kr.	  pr.	  gang	  indenfor	  Fyn.	  

Ideer:	  

-‐ Besøg	  TV2	  2	  timers	  foredrag	  +	  besøge	  nyhedsstudiet	  (venter	  til	  efteråret).	  

-‐ Forslag	  fra	  Aase	  Bruuskær,	  besøge	  Bunkermusset	  i	  Odense	  

-‐ Besøge	  Forsorg	  Musset,	  fattiggården	  i	  Svendborg	  

-‐ Tidens	  Samling	  se	  udstillingen	  fra	  vores	  tid	  og	  drikke	  kaffe	  m/kiksekage	  

-‐ Stenmusset	  i	  Tarup/Davinde	  grusgrav	  

Alle	  var	  enige	  om,	  det	  var	  en	  god	  ide	  og	  mange	  gode	  forslag,	  Jytte	  planlægger	  videre.	  

	  

8. Plakatsøjle?	  Til	  Tværgade	  31	  

Jørn	  har	  undersøgt	  pris	  o.s.v.	  hos	  Nima,	  en	  plakat	  der	  måler	  32x56	  cm	  koster	  ca.	  300.00,	  dem	  

kan	  så	  tåle	  alt	  slags	  vejr.	  

En	  debat	  om	  hvor	  mange	  nye	  medlemmer	  det	  ville	  give,	  er	  den	  bedste	  metode	  ikke	  ved	  at	  

fortælle	  om	  hvem	  vi	  er	  og	  hvad	  der	  sker	  i	  foreningen.	  

Efter	  debatten	  enighed	  om	  der	  ikke	  købes	  plakat.	  

	  

9. Evt.	  

Jørn	  har	  udarbejdet	  forslag	  til	  en	  ny	  folder,	  som	  blev	  godkendt,	  den	  er	  med	  logo	  og	  bliver	  

trykt	  i	  farver,	  når	  den	  er	  klar	  sendes	  den	  til	  trykkeriet.	  

	  	  	  	  	  

Næste	  møde	  holdes	  4.	  juni	  	  2013	  kl.	  10.30.	  

	  

	   Referent	  Edel	  Andersen	  	  


