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i	  Centralrummet	  på	  Nordagerskolen,	  Rolighedsvej	  16,	  Ringe.	  

 
25 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. 
Tillæg til dagsordenen. ”Næstformand Lis Hansen er også på valg.”, blev accepteret af alle 
tilstedeværende, hvorefter punktet kom ind under dagsordenen. 

2. Valg af stemmetællere 
Hvis det blev nødvendigt, ville vi tage punktet op senere. 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden 
Beretning for Midtfyns-Seniorværksteder 16 marts 2015. 

Endnu et år er gået og vi er 3 år. Hvad er der så sket i årets forløb? 

Lokaler: 

-‐ Vi flyttede fra Tingagerskolen, da vi først kunne komme i lokalerne kl. 17 og IT rum kunne 
vi ikke benytte.  

Derfor er vi nu vendt tilbage på Nordagerskolen, her kunne vi komne kl. 15.45, tirsdag dog 
først kl. 17, derfor har vi ingen aktiviteter den dag. 

-‐ Vi benytter os også af ”Turisten”, Det gl. posthus, vi kan her komme både formiddag og 
eftermiddag. Det koster så 30 kr. pr. gang, der er kaffe og brød med i købet. Det har ikke 
skræmt nogen væk, der er fin tilmelding til diverse aktiviteter. 
 

-‐ Biblioteket har vi en rigtig god kontakt til, alle vore foredrag holdes der. Vi har aftaler helt 
frem til maj 2016. Vi betaler for kaffen og har selv brød med, som nogle af medlemmerne 
bager. 
 

Aktiviteter på Nordagerskolen: 

-‐ It både for begyndere og øvede, det går godt, her er god interesse. 
-‐ Tegn og mal. De bliver dygtigere og dygtigere. 
-‐ Sløjd og håndarbejde. De hygger sig sammen. 
-‐ Musik samspil. Et stort hold på 13, de var inviteret til Ferritslev for at give en koncert. De er 

rigtig gode. 
-‐ Aases hold madlavning for mænd. Det er de rigtig glade for, de kan slet ikke undvære det. 
-‐ Vi har et hold mere til madglade mænd, det går også rigtig godt.  
-‐ Lancier på Tingagerskolen var en god succes, det var sjovt at være med.   



På Turisten er der: 

-‐ Læse gruppe, en lille hyggelig gruppe.  
-‐ Tale-engelsk, blev et stort hold, 10 stk. 
-‐ Rejse-engelsk blev forsøgt, kun 2 tilmeldt. 
-‐ Smykker startede op igen. 
-‐ Slægtsforskning var før jul, 5-6 var med. Det nye hold efter jul blev ikke til noget, der var 2 

tilmeldt. 

Ny aktivitet er:  

-‐ Samværsdag, meningen er at vi mødes, tager et emne op og ellers får en hyggeligt snak og 
samvær medlemmer imellem. Der er megen god tilslutning.  

Foredrag: 

-‐ Vi har jo foredrag den første onsdag i hver måned, de er godt besøgt.  
-‐ Der har eks. været om Danmarks-ekspeditionen - USA`s Afmagt - Den sidste rejse – 

Dagligdagen i Ringe fængsel - Luftige pilotdrømme til præsteliv- Poul Henningsen – Børn i 
Kenya. 

-‐ Pilgrimsvandring på Caminoen var ved at tage pusten fra os. Der kom 78, de 41 var folk 
udefra. Alle fik kaffe, ved ikke om alle fik brød. 

Udflugter: 

Vi har haft nogle rigtig dejlige udflugter. Hvor vi også får noget af det vi gerne vil med vores 
forening: Socialt samvær. 

-‐ Odense turen gik til van Hanh-Templet – Militærsamlingen – frokost i Odense Seniorhuset 
m/ efterfølgende dans.  
 

-‐ Nordfyns turen – Gyldensten strand – Kunstgården i Skovby – Kongsdal åben have, med 
vores medbragte frokost. Kaffe og kage blev serveret.  
 

-‐ Kerteminde turen var til Vikingemuseet – her spiste vi vores egen madpakke i det grønne 
med dejlig solskin. Dernæst Farvergården og til sidst Skovpavillonen, her blev også serveret 
kaffe og brød. 
 

-‐ Og så havde vi en meget skøn gå-tur til Æbelø i solskin, men det er lidt hårdt at gå derover. 
Men oplevelsen værd. 
 

-‐ En ekstra udflugt gik til Tv2. Foreningen betalte entrebillet. Frokosten købte vi i Odense 
Seniorhus, kaffen blev indtaget på Lumby Mølle, her fik vi en fin rundvisning. Vi havde 
selv kaffe og brød med.  
 

Festudvalget havde igen arrangeret nogle dejlige fester, med rigtig god tilslutning fra 
medlemmerne. 



Medlemstal:  

Sidste generalforsamling 2014 var medlemstallet 90. Nu er vi oppe på 110. 12 er stoppet. Nye 
kommet til.  

Vi deltog i Open by Nigth og tilbød nr. 100 medlem et års for abonnement og en flaske champagne. 
Det blev Rita Bonde og hun blev fejret v/ foredraget d. 5 november. 

Vi blev nomineret til Årets forening, som bekendt fik vi den ikke, men vi fik meget mere, nemlig 
stor omtale i både Fyns Stiftstidende og Midtfynsposten. Den reklame er meget mere værd. 

 

Vi har været inviteret til vinsmagning på Det gl. posthus. Og en eftermiddag til sang og musik i 
Ferritslev fritidshus. Vores musikhold gav koncert. De var rigtig gode. 

 

Hvad gør vi for at markere os: 

-‐ Vore månedlige foredrag. 
-‐ Pressemeddelelserne til avisen. 
-‐ Jørns flotte markedsføring på hjemmeside. 
-‐ Stand til Open by Night. 
-‐ Mund til mund metode. 
-‐ Vi har foldere, vi deler ud.  

Fremtiden: 

Jeg tør næsten ikke nævne eget hus, hvor skulle det komme fra? Og er det ikke ok med skolerne? 
Vi får gratis husleje, lys og varme. Ingen reparationer af hus og lokale. 

Jeg håber det bliver muligt at komme før på skolen, måske lærerne er kommet mere på plads. Børn 
og lærer er jo ikke helt tilfredse. 

Kommende foredrag: 

-‐ 2 foredrag efter sommerferien er på plads. 
-‐ Udflugterne er under opbygning. Måske skal vi en tur til Æbelø igen? 

 
-‐ Ny mail adresse fremover til: midtfynssenior@5750.dk. I har fået den fra mig i den sidste 

tid.	  

Formandens beretning godkendt. 
 

4. Revideret regnskab ved kasserer 

Der har været indtægter på 15.238,50 kr. og udgifter på 12.152,18 kr. det giver et resultat på 
3082,27 kr. i overskud. 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 



Derefter gennemgik Tom Happel, bestyrelsens ” Rammebudget for 2015”, hvor vi vil bruge flere 
penge til foredrag, udflugter og fester. Vi vil gerne bruge den formue, der er opbygget i foreningen, 
til glæde for medlemmerne. Generalforsamlingen tog rammebudgettet til efterretning. 

5. Kontingent. 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fra 1/1 2016 betales en gang årlig. Kontingentet sættes ned til 
225 kr./årlig. 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  

6. Vedtægtsændring 

Bestyrelsen foreslog forenkling af vores navn og logo. Så foreningen fremover hedder Midtfyns 
senior60+ 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

7. Indkomne forslag 

Der var ikke kommet forslag. 

8. Valg 

A. Næstformand Lis Hansen modtog genvalg og blev valgt for 2 år. 
B. Kasserer Tom Happel modtog genvalg og blev valgt for 2 år. 
C. Bestyrelsesmedlem Jørn Johansen modtog genvalg og blev valgt for 2 år 
D. Bestyrelsesmedlem Kurt Jansen modtog ikke genvalg. Mogens Engberg blev foreslået og 

valgt for 2 år 
E. 1.suppleant Jane Pedersen blev valgt for 1 år 
F. 2. suppleant Solveig Thomsen blev valgt for 1 år 
G. Revisor Elisabeth Jansen modtog genvalg og blev valgt for 2 år 

9. Valg til festudvalg 

Tom og Lisbeth Happel ønskede at trække sig fra festudvalget.  
Valgt blev Solveig Thomsen og Ingrid Roth 

10. Eventuelt 

Under dette punkt gennemgik Jørn Johansen foreningens struktur. Det er også muligt at se den på 
hjemmesiden. 

Der kom forslag om foredrag af Ole Frederiksen. Jytte fik adresse til Ole Frederiksen. 
 

Referent 
Marianne Fischer 

 

 

Jytte Simonsen                                                                                                         Jørgen Rasmussen 
Formand                                                                                                                   Dirigent 


