
Midtfyns-‐Seniorerværksteder	  

	  

Referat	  fra	  generalforsamlingen	  18.	  marts	  2013	  

	  

1. Valg	  af	  dirigent	  

Jørgen	  Rasmussen	  blev	  foreslået	  og	  valg,	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovlig	  

indvarslet.	  

	  

2. Valg	  af	  stemmetællere.	  

Dirigenten	  forslog	  dette	  afventer,	  om	  der	  blev	  behov	  for	  det,	  dette	  var	  forsamlingen	  enig	  i.	  

	  

3. Bestyrelsens	  beretning	  ved	  formanden.	  

Formanden	  kom	  i	  beretningen	  bl.a.	  ind	  på	  de	  evt.	  mulige	  lokaler	  til	  aktiviteter,	  der	  var	  set	  på	  

i	  årets	  løb,	  men	  ingen	  af	  dem	  var	  egnede	  til	  vores	  formål	  eller	  også	  var	  de	  for	  dyre.	  

	  Kom	  også	  ind	  på	  de	  aktiviteter	  og	  foredrag	  der	  har	  været	  i	  løbet	  af	  året,	  alle	  med	  god	  

tilslutning.	  

Synlighed	  har	  også	  i	  året	  været	  et	  emne	  der	  er	  arbejde	  med,	  der	  er	  lavet	  en	  folder	  der	  ligger	  

forskellige	  steder	  i	  byen,	  vi	  har	  deltaget	  i	  Frivillig	  Fredag	  hvor	  der	  blev	  delt	  foldere	  ud,	  

deltaget	  i	  Nytårskur,	  er	  med	  i	  Foreningskalenderen	  og	  der	  er	  lavet	  en	  hjemmeside	  og	  der	  

udkommer	  et	  månedligt	  nyhedsbrev	  til	  alle	  medlemmer.	  

Kommunens	  køb	  af	  Centrumhuset	  og	  Rygcentret	  blev	  nævnt,	  plan	  er	  det	  skal	  bruges	  til	  unge	  

og	  ældre.	  Der	  er	  borgermøde	  i	  dag,	  vi	  kan	  jo	  ikke	  være	  til	  stede,	  men	  har	  sendt	  en	  mail	  til	  

Christian	  Tønnesen,	  at	  vi	  stadig	  er	  interesseret	  i	  kommunale	  lokaler	  hvor	  vi	  kan	  være	  i	  dag-‐

timerne	  og	  ikke	  vil	  glemmes	  i	  den	  videre	  planlægning,	  om	  anvendelse	  af	  lokalerne.	  

Formanden	  takkede	  alle	  for	  et	  godt	  samarbejde.	  	  	  

Beretningen	  vedlægges	  referatet.	  

	  

Debat:	  Forslag	  om,	  at	  foredragene	  blev	  på	  rullende	  ugedag,	  så	  de	  ikke	  ramte	  de	  samme	  hold	  

hver	  gang.	  



Jytte	  –	  havde	  et	  konkret	  forslag	  hvordan	  det	  kunne	  være	  og	  der	  vil	  blive	  arbejdet	  videre	  med	  

det.	  

Beretningen	  godkendt.	  

	  

4. Revideret	  regnskab	  ved	  kassereren.	  

Lis	  –	  Der	  har	  været	  indtægter	  på	  23.212.00	  kr.	  og	  udgifter	  på	  16.178,41	  kr.,	  der	  er	  et	  

overskud	  på	  7.033,59	  kr.	  

Kassebeholdningen	  er	  på	  6.433,59	  kr.	  

Regnskabet	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  

	  

5. Kontingent.	  

Der	  blev	  foreslået	  uændret	  kontingent	  på	  125,00	  kr.	  halvårligt.	  

Godkendt	  

	  

6. Vedtægter.	  

Dirigenten	  orienterede	  om,	  at	  der	  i	  §	  4	  under	  valg	  lige	  år	  5)	  tilføjes	  1	  foran	  revisor	  og	  under	  §	  

4	  under	  valg	  ulige	  år	  c)	  ændres	  3	  til	  2	  bestyrelsesmedlemmer	  på	  valg.	  

Betragter	  dette	  som	  en	  redaktionel	  ændring.	  

Fra	  salen	  blev	  der	  foreslået,	  at	  stiftelsesdatoen	  blev	  skrevet	  ind	  i	  vedtægterne,	  dette	  blev	  

vedtaget	  og	  stiftelses	  datoen	  skrives	  ind	  i	  §	  1.	  

Vedtægtsændringen	  blev	  godkendt.	  

	  

7. Indkomne	  forslag.	  

Der	  var	  komet	  et	  forslag	  fra	  4	  medlemmer	  om,	  at	  referatet	  blev	  udsendt	  til	  alle	  medlemmer	  

sendes	  7	  dage	  efter	  bestyrelsesmødet	  og	  mere	  åbenhed	  omkring	  bestyrelses	  arbejde,	  så	  alle	  

kan	  tage	  medansvar.	  

Ejvind	  Ringsholt	  uddybede	  forslag,	  de	  mangler	  tilbage	  melding	  hvis	  der	  er	  foreslået	  noget,	  

efterlyser	  lidt	  mere	  demokrati,	  men	  sagde	  også,	  at	  hvis	  det	  ikke	  var	  for	  Jytte	  var	  der	  ingen	  

forening.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  får	  græsrødderne	  med	  for	  at	  holde	  liv	  i	  foreningen.	  

Jytte	  foreslog	  på	  bestyrelsens	  vegne,	  at	  referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  lægges	  på	  

hjemmesiden.	  

Det	  blev	  godkendt,	  at	  referater	  lægge	  på	  hjemmesiden.	  

	  



8. Valg	  

Dirigenten	  foreslog,	  at	  kasserer	  og	  næstformand,	  som	  begge	  er	  på	  valg	  bytter	  plads,	  dette	  

blev	  godkendt	  af	  forsamlingen.	  

a) Næstformand	  Tom	  Happel	  på	  valg,	  Lis	  Hansen	  valgt	  som	  næstformand	  for	  2	  år.	  

b) Kasserer	  Lis	  Hansen	  på	  valg,	  Tom	  Happel	  valgt	  som	  kasserer	  for	  2	  år.	  

c) Bestyrelsesmedlem	  John	  B.	  Jørgensen	  modtog	  ikke	  genvalg,	  Kurt	  Jansen	  blev	  valgt	  for	  2	  

år.	  

d) Bestyrelsesmedlem	  Jørn	  Johansen	  på	  valg,	  genvalgt	  

e) 2	  suppleanter	  Birthe	  Rasmussen	  og	  Kurt	  Jansen	  på	  valg,	  Birthe	  Rasmussen	  genvalg	  og	  

Marianne	  Ficher	  blev	  foreslået	  og	  valgt.	  

Marianne	  Ficher	  er	  1.	  suppleant	  og	  Birthe	  Rasmussen	  2.	  suppleant.	  

	  

9. Eventuelt.	  

Intet	  til	  dette	  punkt	  

	  

Referent	  Edel	  Andersen	  

	  

	  

	  

Jørgen	  Rasmussen	   	   	   	   Jytte	  Simonsen	  

Dirigent	   	   	   	   	   Formand	  	  	  

	  

	  


