
Midtfyns Senior60+ 

Referat fra generalforsamlingen den 15. marts 2018 kl. 19.00  

på Ringe bibliotek. 

 

38 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 

Beretning for ”Midtfynssenior60+”.     D. 7 marts 2018. 

Beretningen ligner næsten som tidligere år. Medlemstallet er 125. Kontingentet er stadig 225 kr. for et helt 

år. Folk som melder sig ind fra maj får resten af året til 150 kr. Folk udefra betaler 50 kr. for at deltage ved 

vores foredrag  

Torben Henriksen er trådt ud af bestyrelsen og 1. Birte Pedersen trådt i stedet. 

Foredragene er godt besøgt med 50 til 90 eller flere personer. Ole Sohn tiltrak 106. Jeg synes vi har været 

heldige at få nogle gode foredrags holdere. Vi får kaffe og kage. Bage damerne får selvfølgelig udgifterne 

betalt, kaffen køber vi af Biblioteket. Dejligt vi kan komme her, vi har aftaler frem til december 2019. 

Det ikke nemt at få foredragsholdere til 3 fl. Vin mere, vi giver fra 1-2-3.000kr. Enkelte noget mere, hvor vi 

så søger tilskud. Ole Sohn var prisen på 8.000 kr. fra paragraf 79 fik vi 5.280 kr. 

Aktiviteterne foregår stadig på Nordager skolen. Der er husleje lys og varme betalt. 

Vi har aktiviteter med 6 til 16 deltagere.  

Tegn/mal er blevet så gode de klare sig uden vejleder.  

Engelsk holdet er et mindre hold og vil gerne være flere. De holder til på Det gl. Posthus, om formiddagen.   

Musikholdet er trofaste, det foregår på Kulturhuset v/ Centrumspladsen.  

IT har pause, men er der et ønske om undervisning må i sige til. 

Madholdet har taget Edel til sig som ”Madmor”. De er fuldtallige med en venteliste på 2 mænd. 

Bare det med venteliste så sådan ud angående Sløjd, der er 2 deltager foruden de 2 vejledere. Vi har fristet 

med åben deltagelse, sendt en appetitvækker ud, indkøbte maskiner, det har ikke givet resultat.  

Vi har et håndarbejdes hold på 16. Sammen med Jyttes strikkecafe har vi doneret garn til strikkede 

Dåbsklude, der blev afleveret 85 dåbsklude til Ringe Kirke, vi når at komme op på 100 inde sommerferien. 

En dåbsklud bruges til barnet der er blevet døbt, de får den med hjem. Præsterne er ovenud glade 

projektet.  



Har i ideer om nye aktiviteter hører vi gerne om det. 

Medborgerhus??  Borgerhusgruppen arbejder med det. Tom er deltager i gruppen. Håber det hjælper med 

ny borgmester. 

Vi havde 3 udflugter og hvor mange deltog. Turene gik til: 

- Hofmangave i Hasmark. 

- Ø-Hop tur til Lyø og Avernakø.  

- Udflugt til Humlemagasiner og Lilleskov Teglværk.  

 

Vi holdt en dejlig fest med spisning i Gestelev forsamlingshus. Fin og skøn 60èr musik af ”Christian”. Det 

blev bestyrelsen som arrangerede. 

 

Vores slogan ” Det sociale og samvær i centrum” ser jeg bredes ud blandt medlemmerne på den måde: 

- Nogen finder sammen som venner.  

- 6 kvinder spiser sammen hver anden måned. 

- 4 andre kvinder kører ud og ser seværdigheder og spiser. 

- Håndarbejdsholdet kører til en strikkebutik i Bogense, 

- Tegn og mal arrangerer en kreativ tur ud i naturen og maler. 

Det er dejligt. Det er jo det, der er formålet, med vores forening, at mødes og få en snak, få nye venner, få 

styrket det sociale. Så man ikke sidder derhjemme og blive ensomme.  

  Vi har i bestyrelsen deltaget i forskellige tema møder som: 

- Orientering om hvor og hvordan søger man Fonde. 

- Tema møde ”Et godt ældreliv om hvordan hjælper man ensomme gamle”. 

Jeg mener vores forening er et godt bud. Hvor man mærker det sociale, samhørigheden, interessen og 

hjælpsomheden ikke mindst fællesskabet. 

Beretningen taget til efterretning. 

4. Revideret regnskab ved kassereren 

Der har været indtægter på 37.248,38 kr. og udgifter på 26.658,47 kr. - det giver et overskud på 10.589,91 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

5. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Erik Hjuler syntes foreningens overskud var for stort, og ønskede det brugt til fordel for medlemmerne. Det 

kunne være en nedsættelse af kontingentet Jytte svarede at vi fremover ville bruge flere penge på foredrag. 

Bestyrelsens 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 Marianne Fischer modtog genvalg, og blev valgt for to år. 

    C. Bestyrelsesmedlem Birte Pedersen modtog genvalg, og blev valgt for to år 

    D. Revisor Jørgen Rasmussen ønskede ikke genvalg. Mogens Engberg blev foreslået og valgt for               

         to år. 

    E. 1. Suppleant Jonna Serve modtog genvalg, og blev valgt for et år. 

    F. 2. Suppleant Henning Larsen blev foreslået, og valgt for et år. 

8. Valg til festudvalg 

Følgende medlemmer blev valgt til festudvalget. 

Linda Christensen, Else Madsen og Søren Hansen. 

9. Eventuelt 

Snakken gik livligt, og der kom mange gode forslag på bordet. 

Erik Hjuler var bekymret på sløjdholdet vegne, der er kun to deltagere, hvilket ikke er holdbart i længden. 

Sløjdholdet starter tirsdag kl. 14.30- 18.00, så der er god tid til at nå noget, kvinder er også meget velkomne. 

Lisbet Happel efterlyste aktiviteter for mænd. For eksempel kortspil, dartspil, eller et sted hvor de kunne 

mødes. Erik Hjuler tog straks dartspillet til sig, og mente sagtens det kunne være sammen med sløjd. 

Jørn Johansen var sammen med Edel Andersen inde på, at vi kunne høre billardklubben, om det var muligt at 

leje os ind i nogle timer om ugen. Det kunne være en god ide til en ny aktivitet. 

Lisbet Happel og Åse Laursen var inde på, at alle aktiviteterne skulle foregår samme dag, da der så var 

mulighed for at udvide den sociale profil. Der var også forslag om en brainstorm med gode ideer. 

Søren Hansen spurgte, om vi ikke skulle mindes afdøde medlemmer ved generalforsamlingen. Bestyrelsen 

vil tage spørgsmålet op. 

Bestyrelsen vil behandle de indkomne forslag. 

 

Referent: Marianne Fischer 

 

Jytte Simonsen                                                                                                         Jørgen Rasmussen 

Formand                                                                                                                   Dirigent 

 

 


