
Midtfyns Senior60+ 

Referat fra generalforsamlingen den 17.  marts 2016 kl. 19.00  

i Centralrummet på Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, Ringe 

28 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Jytte Simonsen bød velkommen og foreslog Jørgen Rasmussen som dirigent. 

1. Valg af dirigent 

Jørgen Rasmussen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Valg af stemmetællere 

Hvis det blev nødvendigt, ville vi tage punktet op senere. 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Endnu et år mere, vi er nu fire år.  

Vi har stadig vore aktiviteter på Nordagerskolen, her får vi husleje, lys og varme betalt, billigere 

kan det ikke blive. Det er selvfølgelig ærgerligt, vi først kan komme kl. 15.45. Nogle enkelte 

aktiviteter er på fælleshuset, Det gl. posthus. Hvor vi betaler 30 kr. pr. gang, vi får så kaffe og brød 

med i købet.  

Biblioteket har vi aftaler med, frem til maj 2017. Her betaler vi kaffen, brødet har nogle friske 

damer bagt.  Folk udefra får kaffe/brød og foredrag for 30 kr. 

Aktiviteter på skolen: 

- It for øvede. 

- Musik samspil. 

- Tegn og mal. 

- Håndarbejde. 

- Madlavning for mænd. 

- Sløjd. 

- IT for begyndere i bero. 

- Slægtsforskning er stoppet. 

Fælleshusets aktiviteter: 

- Engelsk for øvede. 

- Smykker har været i gang, nu i bero. 

 

Vi havde inviteret alle vejledere til to stk. smørrebrød + tre flasker vin som tak for deres frivillige 

vejledning. 

Vi har haft Samværsdage hvor ideen var, socialt samvær med et emne. Emner har været: 

- Arv og testamente. 

- Forskellige boformer. 



Ib Jørgensen fortalte om gamle minder fra Østergade. 

- Falck assistent Finn Larsen m/ hjertemassage og vi fandt ud af, at vi havde brug for et 

kursus. 

- Hvad kan du bruge biblioteket til. 

- Forebyggende hjemmebesøg 

 

 Kaffe og brød betalte vi selv. 

Vi mangler emner, derfor har vi ikke haft noget i år. Har I nogen ideer, hører vi det gerne. 

Foredrag.  

Den første onsdag i hver måned, ligger fast.  

Foredragene er godt besøgt, fra 50 -100. Vi kan blive meget overraskede, når der pludselig kommer 

40 -50 udefra, da Joan Ørting var her, var vi 100.  Men Ib Nederland der fortalte om ”Udvandringen 

fra Danmark til Amerika” overraskede også, vi var over 80, de 40 kom udefra 

Vi har aftaler med foredragsholdere besat frem til januar 2017.  

Foredragsholdernes honorar er fra tre flasker vin til 1000 – 2000 kr. - en enkelt lidt mere. De tre 

flasker er ikke helt så nemt som det har været. 

Vi betaler biblioteket for kaffen og de flinke ”Bagedamer” for betaling for udgifterne. 

Udflugter er gået til  

- Juni. Hørvævs og Skoda museet + Kongsdal åben have m/ kaffe og kage.  

- Juli. Gik til Psykiatrisk samling i Middelfart, derefter til ”Hesbjerg Slot”, hvor vi indtog 

egen medbragte frokost, fik kaffe og kage.   

- August var en længere tur til ”Moesgaard” v/Århus. Her havde vi også egen frokost med. 

eftermiddagskaffen indtog vi i ”Kaffehuset” v/Juelsminde. 

Så har vi haft nogle dejlige fine fester, med god mad og godt humør. Festudvalget stopper, så vi må 

have et nyt udvalg. 

 Vi søgte penge til hjertestarterkursus. Vi fik 16.000 kr. fra Lunde Brand og 20.000 fra Velux. Der 

er afholdt to kurser for i alt 32 medlemmer. Falckassistent Fin Larsen underviste til ug. Vi fik kaffe 

og brød på begge hold.  

Vi har venteliste på 11 og laver et kursus mere i efteråret.   

Vi var igen med i Frivillighedsprisen 2015, fik den ikke. Har ikke været indstillet denne gang i år 

2016. 

Vi har deltaget i møde m/Borgergruppen, der arbejder på et aktivitetshus. Men der er vist lang vej. 

Vi markerer os: 

- Vi har deltaget i Open by Night, med en stand og uddelt foldere. 

-  Vores folder står på biblioteket. 

- Vi sender pressemeddelelse til avisen.   



- Midtfynsposten m/aktiviteter i gang hver måned. 

- Plakater til alle tre biblioteker. 

- Vores flotte hjemmeside. 

- Mund til mund er en god ting. 

På sidste års generalforsamling blev der vedtaget at kontingentet betales for et år ad gangen. Det er 

gået rigtig godt.  Medlemstallet er 101 til dato. 

I vore vedtægter står at vores formål er at ”Samle frivillige Seniorer til et aktivt og Socialt samvær”. 

Jeg håber I mærker det sociale, samhørigheden, interessen og hjælpsomheden og ikke mindst 

fællesskabet. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4. Revideret regnskab ved kassereren 

Der har været indtægter på 15.960,95 kr. og udgifter på 17.996,08 kr. - det giver et underskud på 

2035,13kr.  

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

5. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslag blev vedtaget. 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke kommet forslag. 

7. Valg 

A. Formand Jytte Simonsen modtog genvalg og blev valgt for to år. 

B. Bestyrelsesmedlem Torben Henriksen modtog genvalg og blev valgt for to år 

C. Bestyrelsesmedlem Marianne Fischer modtog genvalg og blev valgt for to år 

D. Revisor Jørgen Rasmussen modtog genvalg og blev valgt for to år 

E. 1. suppleant Solveig Thomsen blev valgt for et år 

F. 2. suppleant Birte Pedersen blev valgt for et år 

8. Valg til festudvalg 

I år skulle der vælges et helt nyt festudvalg. Desværre var der ingen der meldte sig. Det blev 

vedtaget, at bestyrelsen skulle prøve at arbejde på, at få nedsat et nyt festudvalg. 

9. Eventuelt 

Jørn gennemgik et evalueringsskema om vores foredrag, som de tilstedeværende udfyldte. 

Der blev gjort opmærksom på en fejl på vores hjemmeside. Den er nu rettet. 

Referent: Marianne Fischer 

 

Jytte Simonsen                                                                                                         Jørgen Rasmussen 

Formand                                                                                                                   Dirigent 


