
Midtfyns Senior60+ 

Referat fra generalforsamlingen den 16. marts 2017 kl. 19.00  

i Centralrummet på Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, Ringe 

30 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 

Edel Andersen og Bjarne Jensen blev foreslået som stemmetællere, og valgt 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Det er gået rigtig godt, vores medlemstal er stigende år for år for år. Vi startede med 60 og i dag er 

vi 121.  

 

Vi har stadig et lille kontingent, 225 kr. det skal vi gerne fortsætte med. Et helt år hvor man kan 

deltage i de mange forskellige tilbud vi har.  

Folk udefra betaler 50 kr. pr foredrag. 

 

Der er god tilslutning til de forskellige aktiviteter. 

- Håndarbejde. 

- Tegn og mal. 

- It med Face book / I-paid. 

- Engelsk for øvede. 

- Madlavning for mænd. 

- Musiksamspil. 

- Sløjd, de vil gerne have flere som melder sig. Sløjd har fået bevilliget 4.800 kr. til værktøj. 

 

Alle vejledere blev inviteret på 2 stk. smørrebrød og fik 3 flasker vin som tak for deres fine indsats. 

Stor tak til alle jer vejledere.  

 

Foredragene har megen interesse med stor tilslutning, også fra folk udefra, nogen kommer 

langvejsfra.  

Foredraget med ”Pigerne fra Sprogø” tiltrak 110, hvor 45 var folk udefra. Det gik helt over 

forventning. Der var ikke kopper nok, så der blev drukket kaffe af glas.  

Heldigvis var der stole nok og Tove Nielsen som havde bagt jeg ved ikke hvor mange roulader.  



Dejligt med hjemmebag til kaffen, det vil jeg gerne takke alle bagedamerne for. Bagedamerne får 

deres udgifter betalt, biblioteket får betaling for kaffen.  

På billetterne til foredraget kan man nu krydse af til bedømmelse. Man er så med i lodtrækningen 

om 2 biograf billetter. På hjemmesiden kan man se resultatet af foredraget. 

Vi er også kommet med på facebook hvor man også kan se meningsmålene og hvad vi har af 

aktiviteter. Jørn vil give en orientering senere.  

Tak til Jørn, for et flot stykke arbejde.  

 

Vi har søgt paragraf 79 til et foredrag med Kaare R. Skov, ”Dansk politik nu”, prisen inkl. transport 

var 7.750 kr. som vi fik vi bevilliget. Kaare R. Skov kommer 3. maj. 

Ikke alle foredrag koster i de højder, men det er lidt svært med kun tre flasker vin.  De næste 

foredrag er fastlagt og aftalt frem til december 2017. Se hjemmesiden, Jørn opdatere løbende. 

 

Vi har været på tre udflugter. 

 

1. Første udflugt i juni, var vi på en vandretur på Øhavsstien, hvor vi mødtes på Fjællebro 

havn.  

Vi var blevet godt informeret til foredraget i maj, hvor fotograf Leo Thiel fortalte og viste 

billeder om øhavsturene. Vi fik kaffe og kage efter endt tur. Vejret var fint, så vidt jeg 

husker.  

 

2. Juli udflugt stod Marianne Fischer for. Der var det fuld solskin. Turen gik til Bison Farmen 

”Ditlevsdal” v/Morup.  

Vi blev kørt ud til dyrene og fik god information og rundvisning om dyrene og driften.  

Dette betalte foreningen 1000 kr. for. Bagefter betalte vi selv for kaffe og kage. 

 

3. August udflugten havde Lis Hansen arrangeret, som var en dejligt smuk sejltur med båden 

”Helge”.  

Fra Svendborg til Valdemar slot. Vi betalte 120 kr. pr person. Det var lidt blæsende og lidt 

regn, men turen var skøn alligevel.  

Vi havde egen frokost med som blev indtaget ved Valdemar Slot. Bagefter gik vi en tur i 

Slotshaven.  

Vi sluttede ved Christiansminde, hvor vi købte os en is. 

 

Vi nåede også igen i år en vandretur til Æbelø i juli. En hård gåtur, det var det værd. 

Vi gik 1.5 km i vand og 2.5 km med sten og sand, svært at gå i. Dernæst kommer 7 km på 

Æbelø, et dejligt skønt natursted, en urørt skov med gamle træer. Egen frokost blev indtaget 

ved strandkanten.  

Nogle fik sig en dukkert. Det var et fint vejr med sol og megen varme. 



 

Festudvalg.  

Det var svært at finde et festudvalg. Jeg havde et møde med 3 friske kvinder som ville tage 

sig af det, forbeholdt sig en fest af gangen.  

Det klarede de fantastisk, vi fik en Hattefest med dejlig mad og præmie til den flotteste hat.  

En Komiker kom fra Langeland og Torben gav den som hyggepianist. Mange tak til Torben.  

De friske Kvinder har nu sagt fra. Jeg vil gerne takke dem for det store arbejde, I gjorde det 

super godt.   

 

 

I oktober holdt Musikholdet en flot ”Fyraftens koncert”, hvor foreningen var vært med lidt 

drikkevarer.  

En dejlig eftermiddag med god musik og fællesang. De gør det virkelig godt de musikere. 

Mange tak til musikholdet. 

 

 

Vi har haft en venteliste på Hjertestarter kursus, de på listen har fået et til bud i april i år, 

men har takket nej. 

 

Vi har været ude og agiteret for et med borgerhus/ foreningshus, sammen med 

Borgergruppen. Bl.a. ved det gamle sygehus i juni, hvor vi gik rundt med vore fine plancher 

Jørn havde lavet.  

Vi er med i borgergruppen og kan håbe der snart sker noget. 

 

Musikhold har fået arrangeret det, så de kan komme i Musikskolens frie øvelokale hver 

fredag formiddag, ellers er det Nordagerskolen, det gl. posthus og Biblioteket vi benytter til 

vore aktiviteter og håber kommunen snart tager sig sammen. 

 

Vi er på banen til Open by Night med stand og foldere. Jørn sender pressemeddelelse til 

avisen hver gang vi har foredrag.  

Jeg vil gerne takke Jørn for den fine hjemmeside. Husk og se hjemmesiden. Vi har foldere 

der ligger på biblioteket. Men mund til mund er en god ting. 

 

Vi har fået et brev fra et medlem som er tilflytter. Vedkommende skriver hun er blevet godt 

integreret i Ringe, fået mange nye bekendtskaber/ venner i og uden for foreningen.  

Det er dejligt at høre og vi er alle med til det, ved at give det sociale samvær og snak når vi 

mødes. 

 

Jeg håber alle mærker det sociale samvær, samhørigheden, interessen og hjælpsomheden og 

ikke mindst fællesskabet. 

 

Vi har faktisk fødselsdag i år - vi er 5 år. 

 

Jeg vil slutte med.   



Tak til alle jer trofaste og jer nye medlemmer,  

Tak til alle jer trofaste vejledere,  

Til de trofaste kagedamer.  

Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.  

 

Uden alle ville vi ikke have nogen forening.  

4. Revideret regnskab ved kassereren 

Der har været indtægter på 41.425 kr. inklusiv fondsmidler på 33.100 kr. og udgifter på 36.652,51 

kr. - det giver et overskud på 4.772,86 kr.  

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

5. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslag blev vedtaget. 

6. Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen foreslår: Bestyrelsen sammensættes af fem eller syv medlemmer. 

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer. 

Bestyrelsen foreslår:§ 3 i vedtægterne slettes ordlyden ”er bosiddende i Faaborg Midtfyn 

kommune”.  

Edel Andersen mente ikke det var nødvendigt at ændre på vedtægterne, da der i de gældende 

vedtægter gives mulighed for at dispensere for” bosiddende i Faaborg Midtfyn kommune” 

Der blev stemt om dette punkt. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

7. Indkomne forslag 

Erik Hjuler havde sendt følgende forslag: Alle medlemmer har adgang til medlemslister 

indeholdende.  Navn, adresse, telefonnr., og e-mail. Bestyrelsen vælger på hvilken måde 

medlemslisten skal udformes og udgives. Listen skulle selvfølgelig ikke indeholde cpr. nummer 

Erik syntes det på den måde blev lettere at komme i forbindelse med medlemmerne, når han havde 

brug for det, Erik henviste til andre foreninger der gav medlemslister til deres medlemmer. 

Marianne Fischer henviste til at man på håndarbejdsholdet havde lavet en liste med telefonnummer 

og e- mail adresse, så man har mulighed for at komme i kontakt med hinanden.   

Der var flere medlemmer der gav udtryk for, at de ikke ville have disse oplysninger ud til alle 

medlemmer  

Jørgen Rasmussen var i tvivl om det var lovligt at sende en medlemsliste ud. Lovgivningen 

omkring registerloven er på netop dette område blevet ændret inden for det sidste år, og loven er 

fortsat under revidering. 

Mogens Engberg mente heller ikke det var lovligt. 

Der blev stemt om forslaget. Forslaget blev forkastet med stort flertal. 



8. Valg 

A. Næstformand Lis Hansen modtog ikke genvalg. Jørn Johansen blev foreslået og valgt som 

ny næstformand for to år. 

B. Kasserer Tom Happel modtog genvalg, og blev valgt for to år. 

C. Bestyrelsesmedlem i stedet for Jørn Johansen. Edel Andersen blev foreslået og valgt for to 

år. 

D. Bestyrelsesmedlem Mogens Engberg. Modtager ikke genvalg. Ingrid Roth blev foreslået og 

valgt for to år. 

E. Revisor Elisabeth Jansen. Modtager genvalg, og blev valgt for to år. 

F. 1. Suppleant Birte Pedersen blev valgt for et år 

G. 2, Suppleant Jonna Servé blev valgt for et år 

9. Valg til festudvalg 

Det lykkedes ikke at få valgt nogen til festudvalget. 

Bestyrelsen foreslog at arrangere én årlig fest. Forslaget blev vedtaget uden kommentarer 

10. Eventuelt 

Jørn fortalte om de nye billetter til foredragene, som indeholder en meningsmåling, som noget nyt 

vil der blive trukket lod om to biografbilletter til Ringe Bio, blandt de besvarede billetter. 

Jørn opfordrede til at medlemmerne gik på facebook, hvor man kan følge vores forening, der blev 

ligeledes opfordret til at besøge vores hjemmeside. 

Lis takkede bestyrelsen for godt samarbejde gennem mere end fem år. 

 

Referent: Marianne Fischer 

 

Jytte Simonsen                                                                                                         Jørgen Rasmussen 

Formand                                                                                                                   Dirigent 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  


