
Midtfyns	  Seniorværksteder	  
	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  26.	  februar	  2014	  

	  

	  

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

Lis	  Hansen,	  Edel	  Andersen	  

	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

Rettelse	  til	  pkt.	  6	  –	  3	  linje	  ændres	  til	  –	  julefrokosten	  ikke	  kun	  skal	  være	  for	  

bestyrelsen,	  så	  vi	  kan	  lære	  vejlederne	  at	  kende	  –	  det	  er	  ordet	  ikke	  der	  er	  tilføjet.	  

	  

Pkt.	  8.	  rettelse	  –	  der	  var	  mulighed	  for,	  at	  låne	  salen	  på	  Tingager	  Plejecenter	  til	  

aktiviteter.	  

	  

Med	  disse	  ændringer	  blev	  referatet	  godkendt.	  

	  

2. Orientering	  fra	  formanden	  

Medlemstallet	  er	  nu	  på	  90	  og	  alle	  har	  betalt.	  

Folk	  er	  nu	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  ikke	  hører	  til	  værkstedet	  på	  Industrivej.	  

Jytte	  har	  truffet	  Torben	  Kastholm	  og	  har	  opfordrede	  til	  samarbejde	  mellem	  vores	  

værksteder	  og	  Jytte	  blev	  inviteret	  ud	  til	  dem	  for	  at	  se	  værkstedet.	  Hun	  har	  været	  der	  

og	  syntes	  umiddelbart,	  de	  har	  nogle	  fine	  maskiner	  på	  værkstedet.	  Torben	  Kastholm	  

tilbød,	  at	  vores	  medlemmer	  kunne	  bruge	  deres	  værksted	  og	  maskiner,	  når	  de	  havde	  

åbent,	  det	  ville	  koste	  40	  kr.	  pr.	  gang.	  

	  

Dette	  kunne	  være	  et	  tilbud	  til	  vores	  medlemmer,	  men	  alle	  kan	  gå	  ind	  fra	  gade	  og	  

bruge	  værkstedet	  når	  der	  er	  åbent,	  et	  klippekort	  til	  10	  gange	  koster	  400	  kr.	  

Det	  har	  bestyrelsens	  ikke	  interesse	  for	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  

	  



3. Kassereren	  

Kassebeholdningen	  er	  på	  26.086,93	  kr.	  

Regnskabet	  til	  generalforsamlingen	  er	  klar	  og	  bliver	  revideret	  på	  tirsdag.	  

	  

Fødselsdagsfest	  planlagt	  til	  24.	  april,	  det	  blev	  besluttet,	  at	  foreningen	  giver	  et	  tilskud	  

på	  40	  kr.	  pr.	  deltager.	  

	  

Tlf.	  hos	  Call	  Me	  til	  forenings	  tlf.	  i	  stedet	  for	  taletidskort	  kan	  fås	  for	  95,20	  kr.,	  pr.	  

måned.	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  ændre	  tlf.	  da	  det	  er	  billigere	  end	  taletidskort.	  

	  

4. Forplejning	  v/møder	  

Kurt	  orienterede	  om	  hans	  tanker	  omkring	  julefrokost	  for	  bestyrelsen	  og	  vejledere.	  

Det	  blev	  besluttet	  der	  holdes	  julefrokost	  for	  vejledere	  og	  bestyrelse,	  foreningen	  

betaler	  maden	  50	  –	  60	  kr.,	  pr.	  deltager,	  deltagerne	  betaler	  selv	  drikkevarer.	  

Kurt	  arrangerer.	  

	  

5. Eget	  lokale	  

Kurt	  har	  talt	  med	  Peder	  Holm	  Faaborg-‐Midtfyn	  kommune	  vedr.	  et	  lokale	  og	  det	  ser	  

ikke	  ud	  til	  der	  er	  mulighed	  for	  dette.	  

	  

6. Aktiviteter	  

Aktiviteterne	  kører	  godt,	  men	  slægtsforskning	  er	  stoppet	  en	  periode	  på	  grund	  af	  

sygdom	  i	  familien.	  

	  

7. Foredrag	  

Jytte	  har	  forhørt	  sig	  i	  Fængselet,	  om	  de	  evt.	  kunne	  komme	  med	  et	  foredrag,	  det	  ville	  

de	  gerne	  og	  emnet	  kunne	  være	  ”Dagligdagen	  for	  ansatte	  og	  indsatte	  i	  Statsfængslet	  i	  

Ringe”.	  

Det	  vil	  koste	  1.000	  kr.	  Bestyrelsen	  sagde	  ja	  til	  dette.	  



	  

8. Generalforsamlingen	  

Jørgen	  Rasmussen	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  være	  dirigent.	  

Forslag	  fra	  bestyrelsen	  om	  uændret	  kontingent.	  

Jytte	  er	  på	  valg	  og	  bestyrelsen	  anbefaler	  genvalg.	  

Edel	  modtager	  ikke	  genvalg	  

Torben	  modtager	  genvalg	  og	  anbefales.	  

	  

Forplejning	  ved	  generalforsamlingen,	  det	  bliver	  lidt	  let,	  Jørn	  sætter	  hjemmesiden,	  at	  

der	  bliver	  et	  lettere	  traktement.	  

	  	   	  

Næste	  møde	  19.	  marts	  2014	  kl.	  17.00	  forud	  for	  generalforsamlingen.	  

	  

Referent	  Edel	  Andersen	   	  


