
Midtfyns-‐Seniorværksteder	  
	  

Referat	  fra	  generalforsamling	  19.	  marts	  2014	  

	  

27	  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	  lovlig	  

indvarslet.	  	  

	  

2. Stemmetællere	  

Mogens	  Engberg	  og	  Lisbeth	  Happel	  blev	  forslået	  og	  valgt.	  

	  

3. Bestyrelsens	  beretning	  ved	  formanden	  

Formanden	  kom	  bl.a.	  ind	  på,	  at	  der	  overfor	  kommunen	  var	  lokaler	  i	  det	  forgangne	  år	  

uden	  at	  det	  var	  lykkedes.	  

Alle	  aktiviteterne	  er	  flyttet	  til	  Tingagerskolen.	  

Aktiviteterne	  kører	  godt,	  der	  er	  fra	  5	  til	  16	  medlemmer	  på	  de	  enkelte	  hold.	  

Der	  har	  været	  udflugter,	  som	  har	  været	  en	  succes	  med	  god	  tilslutning.	  

Foredragene	  der	  har	  været	  holdt	  har	  der	  også	  været	  god	  tilslutning	  til	  også	  af	  nogen,	  

som	  ikke	  var	  medlemmer.	  

Der	  har	  været	  holdt	  fester	  også	  med	  god	  tilslutning	  

Medlemstallet	  var	  i	  2012	  på	  56,	  det	  er	  nu	  i	  2014	  på	  90.	  

Der	  har	  været	  søgt	  fonde	  og	  har	  fået	  økonomi	  til	  en	  forenings	  computer	  og	  lidt	  små	  

værktøj.	  

Der	  vil	  blive	  udflugter	  i	  juni	  –	  juli	  –	  august.	  

Der	  vil	  også	  blive	  holdt	  foredrag	  og	  disse	  er	  planlagt	  frem	  til	  december	  2014.	  



Kan	  vi	  være	  på	  skolen	  fremover,	  det	  håber	  vi,	  men	  ved	  ingenting	  endnu,	  får	  først	  en	  

afklaring	  i	  maj.	  

Formanden	  takkede	  alle	  for	  et	  godt	  samarbejde	  og	  tak	  for	  opbakningen	  til	  

foreningen.	  

	  

Der	  var	  ingen	  debat.	  

Beretningen	  blev	  godkendt.	  

Beretningen	  vedlægges	  referatet.	  

	  

4. Revideret	  regnskab	  ved	  kassereren	  	  	  

Der	  har	  været	  indtægter	  på	  35.532,	  33	  kr.	  (inkl.	  fonde)	  og	  udgifter	  på	  25.096,48	  kr.	  

Det	  giver	  et	  resultat	  på	  et	  overskud	  på	  10.436,85	  kr.	  

Ingen	  debat.	  

Regnskabet	  blev	  godkendt.	  

	  

5. Kontingent	  

Bestyrelsen	  foreslog	  uændret	  kontingent	  125,00	  kr.	  pr.	  halvår.	  

Dette	  blev	  vedtaget.	  

	  

6. Indkomne	  forslag	  

Der	  var	  ikke	  kommet	  forslag.	  

	  

7. Valg	  

a) Formand	  Jytte	  Simonsen	  modtog	  genvalg	  og	  blev	  valg	  for	  2	  år.	  

b) Bestyrelsesmedlem	  Edel	  Andersen	  modtog	  ikke	  genvalg.	  Marianne	  Fischer	  blev	  

foreslået	  og	  valg	  for	  2	  år.	  

c) Bestyrelsesmedlem	  Torben	  Henriksen	  modtog	  genvalg	  og	  blev	  valgt	  for	  2	  år.	  

d) 1.	  suppleant	  Marianne	  Fischer	  er	  nu	  valgt	  til	  bestyrelses,	  Mogens	  Engberg	  blev	  

foreslået	  og	  valg	  for	  1	  år.	  

e) 2.	  suppleant	  Birthe	  Rasmussen	  blev	  genvalgt	  for	  1	  år.	  



f) Revisor	  Jørgen	  Rasmussen	  modtog	  genvalg	  og	  blev	  valgt	  for	  2	  år.	  

	  

8. Eventuelt.	  

Annelise	  –	  Jytte	  nævner	  meget	  det	  sociale,	  men	  der	  er	  langt	  at	  gå	  om	  tirsdagen	  for	  at	  

drikke	  kaffe	  sammen	  

	  

Jytte	  –	  det	  er	  fællesskabet	  ved	  at	  drikke	  kaffe	  sammen.	  Nogen	  af	  holdene	  er	  meget	  

små,	  men	  ingen	  er	  tvunget	  til	  dette	  fællesskab.	  

	  

Lisbeth	  –	  syntes	  det	  er	  godt,	  men	  syntes	  dem	  om	  tirsdagen	  kunne	  sprede	  sig	  lidt	  

mere	  med	  de	  øvrige	  hold,	  når	  kaffen	  drikkes.	  

	  

Aase	  –	  samspils	  holdet,	  her	  er	  det	  dejligt,	  at	  vi	  på	  holdet	  kan	  snakke	  over	  kaffen,	  der	  

kan	  ikke	  snakke	  sammen	  mens	  der	  spiller.	  

	  

Elisabeth	  –	  det	  et	  godt	  at	  blive	  rørt	  lidt	  og	  at	  være	  sammen	  med	  andre.	  

	  

	  

	  

Formand	  	   	   	   	   	   Dirigent	  

Jytte	  Simonsen	   	   	   	   Jørgen	  Rasmussen	  	  


