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Midtfyns Senior60+                                                                                                                             

Referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2019 kl. 19.00  

på Ringe bibliotek. 

 

36 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Jytte Simonsen bød velkommen og foreslog Edel Andersen som dirigent. 

1. Valg af dirigent 

Edel Andersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovlig indvarslet. Dagsordenen til 

generalforsamlingen blev sendt ud 5/3 og ikke som skrevet i vores retningslinjer § 7 med mindst 3 ugers 

varsel. Edel spurgte de tilstedeværende om de kunne acceptere det korte varsel og dermed fortsætte 

generalforsamlingen. Der var ingen der modsatte sig dette. 

Jytte beklagede den opståede situation. 

2. Valg af stemmetællere 

 Henning Larsen og Elisabeth Jansen blev foreslået som stemmetællere, og valgt. 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Beretning for ”Midtfynssenior60+”, mandag d. 18 marts 2019. 

Vores medlemstal er på nuværende 142. Der er ikke skiftet meget ud, enkelte gået fra og nye er kommet 

til. Kontingentet er stadig 225 kr. for et år. Fra maj og året ud er det 150 kr. Folk udefra betaler 60 kr. pr. 

foredrag, en stigning på 10 kr.  

Foredragene er godt besøgt fra 60 og op til 80 -90 og mere. Der serveres kaffe og kage, dog på det sidste  

købe kage. Det blev for meget med hjemmebag. Tak til alle damerne som har taget den tørn. Kaffen køber 

vi på Biblioteket. Vi har aftaler med biblioteket frem og med maj 2020. Det er vigtigt, da der er rift om at 

komme her. Pris for et foredrag er for det meste 2-3.000 kr.  

Aktiviteter. Nogle af dem foregår stadig på Nordager skolen. 

Håndarbejde er godt besøgt og de tager på udflugter til garn butikker, sågar Fanø strikkefestival. Tak til 

Marianne.  

Tegn/mal.  De er flittige og tager også på udflugter og inviteret medlemmerne med. Tak til Bent Meier. 

Madlavning for mænd, de hygger sig også tager dog ikke på udflugt, så vidt jeg ved. Tak til Erik og Edel. 

Sløjd holder en pause nu, der er ikke rigtig interesse for det, desværre. Men tak til John og Erik. 

Engelsk er på Det GL. Posthus, de betaler 30 kr. får så kaffe og brød med i købet. Tak til Brian. 

It. Jørn har forsøgt sig med IT. Tak til Jørn, 

Musik holder til på Kulturhuset. Tak til Torben.  

Foredragene er på Biblioteket. 
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Der er startet et Syngekor op, af Torben, Gurli og Ole. Stor og flot tilslutning. Måske de vil forsætte efter 

sommerferien. Tak til jer alle tre. 

Der er også startet en Læsegruppe op. Tak til Anne. 

Vi har været på Udflugt til Tranekær. Tak til Ingrid. Til Assens og se Ernst samlingen, tak til Edel og Birthe. 

En udflugt med bus som gik til Tirpitz og hvor vi fik en frokost, derefter til Blåvand. Tak til Marianne. 

Så blev der holdt en dejlig fest. Tak til Linda, Else og Søren for arrangementet. 

Guldhøj. 

Tom har deltaget i projekt ”Guldhøj”, Ringes foreningshus. Huset er kommet op og stå og er i fuld gang med 

rengøring og planlægning af lokaler. Vi ved ikke på nuværende hvad vi har brug for. Det vil være dejligt at 

kunne komme og bruge formiddag og tidlige eftermiddags timer der.  

Jeg forstiller mig Håndarbejde, Tegn/ Mal, Engelsk kan komme der. Vi har nye aktiviteter i tankerne, som 

blomsterbinding, Pilates, en form for Yoga. Elisabeth Jansen har tilbudt Seniordans, dejligt. Måske også 

Dart, da vi har hvad vi skal bruge dertil. 

Vores slogan: ”Det sociale og samvær i centrum”, ser jeg bredes ud. Der er altid livlig snak hvor end vi 

kommer. Det er dejligt, formålet med vores forening er jo at mødes og få en snak, måske nye venner, styrke 

det sociale og fællesskabet. 

Tak til alle bage damerne. Alle vejlederne og ikke mindst tak til bestyrelsen for et godt samarbejd. 

Beretningen taget til efterretning og godkendt. 

 

Edel gav derefter ordet til Jørn Johansen, da der var behov for yderligere information om Guldhøj. 

Jørn kunne fortælle, at det går fremad med at gøre Guldhøj klar til at huse forskellige foreninger, 

organisationer, interessegrupper og private personer. Man regner med at starte op i august eller september.  

Der forhandles stadig med Faaborg – Midtfyn Kommune om indgåelse af en brugeraftale. Der skal ikke 

betales husleje, kun forbrug. Det er derfor ikke muligt at give nogle priser på leje af lokaler, men dyrt bliver 

det ikke. . Der er dannet en støtteforening til Guldhøj, for 100 kr. bliver man medlem og får informationer 

om Guldhøj via e-mail 

Der er fortsat brug for frivillige til klargøring af lokaler og til cafeen, så Jørn havde skemaer med, så man 

kunne skrive sig på til forskellige ting.  

Jørn har lavet en fin folder om Guldhøj.  

4. Revideret regnskab ved kassereren 

Der har været indtægter på 32.982 kr. og udgifter på 41.705 kr. - det giver et underskud på 8.723 kr.  

Der blev spurgt ind til regnskabet: Lis Hansen spurgte vedrørende køb af sangbøger. De er købt til Torbens 

sangeftermiddage. Kurt Jansen spurgte vedr. køb af kokkehuer. De er købt til madholdet. Lasse Bertelsen 

syntes det var dejligt at se et regnskab, hvor vi forsøgte at bruge de penge vi havde. Søren Hansen spurgte 

ind til posten repræsentation. Det var blandt andet vin til vejledere, og hvis man ønskede at se bilag havde 

Tom dem med. 
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Preben Bæklev spurgte ind til den store overskridelse på posten foredrag. Jytte forklarede at det var blevet 

dyrere at få foredragsholdere og at vi også ønskede en vis kvalitet. 

Regnskabet blev enstemmig godkendt. 

5. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog at foreningens kontingent steg til 275 årligt fra 1/1 2020 

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 

6. Indkomne forslag 

Elisabeth Jansen havde et forslag om senior dans, som hun ville stå for. 

Elisabeth ville gerne starte et dansehold op, når vi kan være på Guldhøj. Hun forestillede sig at man delte 

deltagerne op i blå og røde hold (i stedet for mænd og kvinder)., dansede i 45min. hold en pause og dansede i 

45 min. mere. Det kunne være én gang om uger, eller hver anden uge. Musikken får vi fra en cd. Der kunne 

også være mulighed for at synge lidt. 

Godt initiativ, håber mange vil melde sig. 

7. Valg 

    A. kasserer Tom Happel modtog genvalg, og blev valgt for to år. 

    B. Næstformand Jørn Johansen modtog genvalg, og blev valgt for to år. 

    C. Bestyrelsesmedlem Edel Andersen modtog genvalg, og blev valgt for to år 

    D. Bestyrelsesmedlem Ingrid Roth modtog genvalg, og blev valgt for to år 

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

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

    G. 2. Suppleant Henning Larsen modtog genvalg, og blev valgt for et år. 

8. Valg til festudvalg 

Det var ikke muligt at få valgt nogle medlemmer til festudvalget. Vi sender nu en mail rundt til alle 

medlemmer, for at se, om der ikke skulle være nogen, der vil være med i et festudvalg. Lykkes det ikke, så 

bliver det bestyrelsen, der arrangerer en fest til november. 

Forslaget blev enstemmig vedtaget. 

9. Eventuelt 

Søren Hansen spurgte om man kunne ændre tidspunktet for foredrag til klokken 14:00.  

Det var ikke noget vi i bestyrelsen havde tænkt over, der er allerede booket lokale på biblioteket til foråret 

2020, så det er ikke til at ændre. 

Referent: Marianne Fischer 

 

Jytte Simonsen                                                                                                         Edel Andersen 

Formand                                                                                                                   Dirigent 


