
Midtfyns-‐Seniorværksteder	  

	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  5.	  august	  2013	  

	  

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

Jansen	  og	  Edel	  Andersen	  

1. Godkendelse	  af	  referat.	  	  	  

Godkendt	  

	  

2. Orientering	  fra	  formanden	  

Kurt	  har	  haft	  kontakt	  til	  Rynkeby	  Husflidslokaler	  vedrørende	  brug	  af	  lokalerne,	  formanden	  

Marianne	  er	  meget	  positiv	  for	  et	  samarbejde	  med	  vores	  forening	  og	  er	  villig	  til,	  at	  lave	  en	  

speciale	  aftale	  med	  os	  som	  forening,	  det	  kan	  evt.	  være	  et	  forenings	  medlemskab.	  

En	  drøftelse	  af	  hvad	  vi	  evt.	  kunne/ville	  bruge	  lokalerne	  til,	  der	  var	  delte	  meninger	  om	  dette.	  

Tages	  op	  som	  et	  pkt.	  på	  næste	  bestyrelsesmøde	  og	  den	  enkelte	  tænker	  over	  hvad	  vi	  vil	  

bruge	  det	  til	  og	  evt.	  fordele	  ved	  at	  flytte	  aktiviteter	  dertil.	  

	  

Jytte	  vil	  gerne	  have	  accept	  af,	  at	  hun	  henvender	  sig	  til	  avisen	  og	  får	  et	  stk.	  i	  der	  fortæller	  om	  

os	  og	  at	  vores	  aktiviteter	  nu	  starter	  op	  igen.	  

Bestyrelsen	  tilsluttede	  sig	  dette.	  

	  

Der	  var	  en	  der	  meldte	  sig	  ind,	  da	  der	  var	  foredrag	  på	  biblioteket,	  han	  har	  nu	  meddelt	  han	  

ikke	  ønsker	  medlemskab.	  

	  

3. Kassereren	  

Der	  er	  d.d.	  en	  kassebeholdning	  på	  8.424.93	  kr.	  

Der	  er	  til	  dato	  34	  medlemmer	  der	  har	  betalt	  kontingent.	  Sidste	  frist	  for	  at	  betale	  er	  15.	  

august.	  

	  



Et	  medlem	  have	  ikke	  penge,	  da	  der	  blev	  holdt	  grillfest,	  det	  har	  været	  lidt	  problematisk,	  at	  få	  

inddrevet	  disse	  penge,	  men	  Tom	  har	  nu	  modtaget	  125,00	  kr.,	  så	  han	  regner	  med	  det	  er	  

denne	  afregning.	  

	  

4. Fester.	  Betaling	  for	  deltagelse	  i	  festerne.	  	  

Der	  har	  været	  nogle	  ting	  der	  gør	  vi	  ændre	  procedure,	  så	  fremover	  skal	  der	  betales	  inden	  

festen	  holdes	  og	  af	  næste	  indbydelse	  vil	  det	  fremgå,	  at	  pengene	  skal	  indbetales	  inden	  en	  

bestemt	  dato	  inden	  festen	  holdes,	  enten	  overføres	  via	  netbank	  eller	  kontant	  til	  

kassereren.	  

	  

5. Stand	  på	  Open	  By	  Nigth	  den	  30.	  August	  2013.	  Hvem	  tager	  sig	  af	  det?	  Pavillon?	  

Jørn	  laver	  en	  A	  5	  med	  vores	  aktiviteter	  og	  foredrag	  på	  den	  ene	  side	  og	  lidt	  om	  os	  på	  den	  

anden	  side,	  dette	  til	  omdeling.	  

Enighed	  der	  indkøbes	  en	  pavillon,	  det	  tager	  Tom	  sig	  af.	  

Torben,	  Jørn	  og	  Jytte	  står	  på	  standen	  under	  arrangementet.	  

	  

6. Ny	  folder	  til	  uddeling.	  Hvor	  og	  hvem	  gør	  det?	  Biblioteket	  har	  fået.	  

Tom	  deler	  ud	  på	  Mejerigrunden	  og	  lægger	  nogen	  hos	  3F.	  

Edel	  Fælleshuset.	  

Hvert	  bestyrelsesmedlem	  får	  en	  stak	  til	  omdeling	  i	  deres	  nærområde.	  

	  

7. Retningslinjer	  til	  ansøgninger.	  Hvilket?	  

-‐ Ansøgning	  fra	  sløjd,	  en	  fræser	  og	  jern	  til	  	  

-‐ Evt.	  en	  foreningscomputer	  

Efter	  en	  bred	  drøftelse	  blev	  vi	  enige	  om	  følgende	  retningslinje:	  

Op	  til	  300,00	  kr.	  til	  værktøj,	  reparation	  eller	  lignende	  kan	  efter	  ansøgning	  bevilliges	  af	  

bestyrelsen.	  

Ved	  større	  udgifter	  vil	  bestyrelsen	  forsøge,	  at	  få	  bevilliget	  penge	  til	  dette	  fra	  Fonde.	  

Svaret	  til	  træ/metal	  holdet	  vil	  være,	  at	  der	  nu	  bliver	  søgt	  fondsmidler	  til	  fræser	  og	  jern.	  

Kurt	  kontakter	  John	  med	  dette	  svar.	  Samtidig	  søges	  der	  fondsmidler	  til	  fræser/jern	  og	  en	  

foreningscomputer.	  

Kurt	  undersøger	  pris	  på	  overfræser	  og	  knive.	  Jørn	  undersøger	  pris	  på	  bærbar	  computer.	  

Jørn	  søger	  fondsmidler,	  når	  priserne	  er	  fremkommet.	  	  	  	  



8. Aktiviteter	  

Nøglerne	  til	  Nordagerskolen	  afleveres,	  da	  alle	  aktiviteter	  skal	  foregå	  på	  Tingagerskolen.	  

Der	  bliver	  ingen	  blomsterbinding.	  

Smykker	  og	  flet	  går	  sammen	  2	  gange	  om	  måneden.	  

Nyt	  –	  Intasia	  

Nyt	  –	  trolde	  og	  nisser	  af	  strømper	  

Nyt	  –	  foldeæsker,	  vejledning	  på	  2	  gange	  

Nyt	  –	  kvinder	  spis	  sammen	  1	  gang	  om	  måneden	  

	  

Ikke	  så	  mange	  tilmeldt	  endnu	  til	  aktiviteterne.	  	  Det	  er	  nødvendigt	  med	  tilmelding	  selvom	  

man	  tidligere	  har	  deltaget	  på	  holdet.	  

	  

Foredrag	  i	  efteråret	  er	  planlagt	  og	  udsendt	  til	  medlemmerne,	  de	  foregår	  på	  Tingagerskolen	  

og	  på	  biblioteket	  på	  onsdage.	  

	  

Jørn	  lavet	  pressemeddelelse	  til	  foredrag	  på	  biblioteket	  og	  han	  laver	  et	  A	  5	  opslag,	  som	  

Torben	  og	  Lis	  sætter	  i	  bilerne	  inden	  foredraget.	  

	  

Kurt	  tilbyder,	  at	  han	  sammen	  med	  Elisabeth	  vil	  undervise	  til	  Lance	  dans	  hver	  14	  dag,	  som	  et	  

nyt	  tiltag.	  Der	  arbejdes	  videre	  med	  det.	  

	  

Næste	  møde	  holdes	  25.	  september	  2013	  kl.	  10.00	  

	  

Evt.	  Jytte	  har	  været	  ned	  på	  Hobbyværkstedet	  i	  Faaborg	  sammen	  med	  en	  veninde,	  der	  har	  

forstand	  på	  stenslibning	  og	  glas,	  det	  var	  hendes	  vurdering,	  at	  vi	  ikke	  kunne	  bruge	  

værkstedets	  maskiner,	  så	  det	  droppes.	  

	  

Referent	  Edel	  Andersen	  


