
Referat fra generalforsamlingen
19. marts 2012

30 medlemmer deltog i generalforsamlingen
Valg af dirigent. Jørgen Rasmussen blev valgt.
Valg af referent. Edel Andersen blev valgt
Valg af stemmeudvalg
Afventer om der bliver behov
1. Bestyrelsens beretning af formanden:
Vi har fået afslag på Tværgade 2 som egne lokaler
og har været til møde med kultur og fritidskonsulent
Peter Stenstrup Holm i kommunen vedrørende
lokaler. Vi fik en del forslag med til lokaler, der
måske kunne bruges, men fik også oplyst, at
lovgivningen stiller store krav hvis kommunens
lokaler skal anvendes til andre ting end det de hidtil
har været anvendt til, bl. a. handicapvenlige og
brandsikkerhed.
Vi har været ude og se på nogle af de lokaler vi fik
adresse på og umiddelbart kunne Søllinge skole
være en mulighed, men ham der viste rundt vidste
ikke hvad vi evt. skulle betale i leje, men vi arbejder
videre med denne mulighed, men det bliver svært, at
få egne lokaler.
Vi blev ikke godkendt af kommunen som forening,
for at vi kan blive det skal vores vedtægter rettes lidt
til, det kommer under pkt. 6 på dagsordenen.
Aktiviteterne er godt i gang, men der er plads til flere
deltagere på holdene.
Hvis der er 2 mere der melder sig til olie og akvarel
maling, så kan det også komme i gang.
Andelskassen har sponsoreret navneskilte til os.
Vi har deltaget i Nytårskuren.
Vi har fået en hjemmeside, som er blevet revideret
og har fået links til nyttige adresser.
Vi vil fortsat arbejde mod egne lokaler og vi vil
agitere for ”Midtfyns Seniorværksteder”, så vi kan få
flere medlemmer.
Vi vil gerne have flere aktiviteter i gang, men mang-
ler vejledere.
For at få socialt samvær er der nedsat en gruppe,
som tager sig af de kulturelle oplevelser, det vil I
høre mere om, det er mange ideer til disse oplevel-
ser.

Debat
En af deltagerne oplyste, at Gestelev gamle skole
bliver ledig 1. august 2012, den har været brugt til
handicappede og vil være egnet og den bliver sikkert
svær at sælge.
Jytte Simonsen – det vil blive undersøgt hos kom-
munen.
Beretningen blev godkendt

2. Regnskab v/ kassereren
Lis Hansen oplyste, der ikke er et regnskab, da vi
ikke har eksisteret et helt kalender år.
Vi har dags dato en kassebeholdning på 5.226.50 kr.
og vi har 60 medlemmer.
Ingen bemærkninger til dette.

3. Godkendelse af vedtægter.
Der er et par mindre rettelser for at vi kan godkendes
som forening. Der mangler hjemsted og vi må ikke
kun være for + 60, der skal også tilføjes hvordan
afstemning vedr. vedtægts ændringer skal være.

Disse ændringer er rettet ind i de vedtægter der er omdelt
på bordene og blev gennemgået af dirigenten.
Flere kommentar til disse vedtægtsændringer fra medlem-
mer, især vedr. § 2, at det ikke kun er + 60 der kan
deltage. Nogen gav udtryk for de problemer de kunne se,
hvis yngre deltog i aktiviteterne.
Hvis vi skal have mulighed for tilskud efter
Folkeoplysningsloven, må vi ikke udelukke andre.

I § 3 står der stadig, at bestyrelsen har ret til at foretage
visitation og evt. eksklusion, hvis det skønnes nødvendigt,
så bestyrelsen mener godt det kan styres hvis det skulle
give problemer.
Et stort flertal godkendte vedtægterne med disse ændrin-
ger, kun en stemte imod.

4. Indkomne forslag.
Forslag fremsendt fra Torben Kastholm, Jørn Jespersen,
Allan Rasmussen, Tom Happel.
Dirigenten oplyste, at Tom Happel trak sig som underskri-
ver af forslaget.
Dirigenten oplæste forslaget.
Forslaget gik ud på, at der skulle nedsættes et udvalg som
har til formål og mandat til at forhandle med Ringe
kommune eller private donorer om følgende formål:
Skaffe Seniorværkstedet et passende fast sted at være,
som også kan benyttes om formiddagen og alle ugens
dage.
Udvalget vil bl.a. arbejde på at fremskaffe div. maskiner til
metal- og træ værkstedet. Selvfølgelig vil de øvrige
gruppers behov også blive taget i betragtning.
Forslagsstillerne var villige til at træde ind i udvalgt.
Udvalget skal ses som en hjælp for bestyrelsen.
Ingen af forslagstillerne var til stede og kunne kommentere
forslaget.
Der var et par kommentar fra salen til forslaget. En syntes
det var en god ide. Andre gav udtryk for, at de opgaver der
blev peget på var bestyrelsens arbejde..
Jytte Simonsen – bestyrelsen kan ikke acceptere gruppens
forslag til forhandlingsretten, da det må være bestyrelsen,
men ser gerne et udvalg nedsat til støtte for bestyrelsen
vedr. maskiner o.s.v.
Forslaget blev nedstemt.

4. Valg.
a) Valg af formand. Jytte Simonsen blev forslået og valgt
for 2 år
b) Valg af næstformand. John Westergaard modtager ikke
valg, Tom Happel blev foreslået og valgt for 1 år.
c) Kasserer. Lis Hansen blev foreslået og valgt for 1 år
d) Bestyrelsesmedlem. Edel Andersen blev foreslået og
valgt for 2 år
e) Bestyrelsesmedlem. Torben Henriksen blev foreslået og
valgt for 2 år
f) Bestyrelsesmedlem. John Jørgensen blev foreslået og
valgt for 1 år
g) Bestyrelsesmedlem. Jørn Johansen blev foreslået og
valgt for 1 år
h) 2 suppleanter. Birthe Rasmussen og Kurt Jansen blev
foreslået og valgt for 1 år.
i) En revisor. Jørgen Rasmussen blev foreslået og valgt for
2 år
j)En revisorsuppleant Elisabeth Jansen blev foreslået og

valgt for 1 år.
5. Eventuelt.
Et medlem foreslog, at vi efter generalforsamlingen fik en
drøftelse ved bordene omkring aktiviteter og gode ideer.

Dette syntes forsamlingen var en god ide.

 Midtfyns Seniorværksteder


