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Beretning for året 2016 – Middelfart Efterløns- og pensionistklub. 

Beretningen omfatter aktiviteter for perioden 2. halvår 2016 og den forgangne periode af 2017 samt 

nuværende status og den planlagte udvikling. 

Generelle forhold for året 2016/2017. 

- Stor tilgang af nye medlemmer, siden september 2016 – 52 nye medlemmer 

- Afholdelse af reception i Middelfart Sparekasse, den 7. september 2016 

- Møder flyttet til Østergades Forsamlingshus 

- Mandagsklub omdøbt til torsdagsklub og møder på Lillebæltsskolen 

- Lageroptælling hos STARK ophørt 

- Bustur til Rhinen i samarbejde med Bjert Busser 

- Foreningsaftale med Lillebælt Sport og kultur  

Gennemførte aktiviteter. 

I lighed med tidligere år gennemførte vi en sommerudflugt den 24. august 2016 med 130 deltagere. Til sidst 

var der heldigvis ingen på venteliste. 

Turen gik til Tyrstrup Kro, hvor vi fik morgenkaffe. Turen fortsatte til Højer Gamle Sluse. Der var middag på 

Marskens Bondegårdsferie Hohenwarte og turen sluttede med at besøge Hygum Hjemstavnsgård, Rødding.  

Af de tilbagemeldinger vi fik, var turen vellykket. Bestyrelsens vurdering var, at der var god snak og en 

hyggelig stemning. Socialt samvær og hygge er en vigtig del af vore aktiviteter. 

De øvrige aktiviteter i efteråret 2016 var der 4 foredrag og 2 mødedage med musik dels ved Carl Erik 

Lundsgård og Tvillingegårdens Musikgruppe samt julebanko og julehygge med musik og fællessang ved Jens 

Krøjer.   Deltagerantallet vekslede fra 59 (Biernes forunderlige Verden) til 120 (julebanko) og gennemsnits 

deltagerantallet var 96. 

I foråret 2017 blev vi ramt aflysning/ændring af programmet, så vi måtte udarbejde ændringer til det 

uddelte program. Vi har haft 4 foredrag og besøg af Bjergbankens Cabaret samt Musik gruppen VisCafe 

Lillebælt. Deltagerantallet vekslende fra 68 (Glimt i øret ved præst Palle Jensen) til 113 (rejseforedrag Inge 

Larsen og Lisbeth Vognsen) og med et gennemsnit på 93. Endelig afholdt vi en forårsfest den 24. marts 

2017 med 59 deltagere. 

Året afsluttes med generalforsamlingen og efterfølgende overraskelser og socialt samvær. Til dette 

arrangement er tilmeldt 144. 

Vi er klar over, at kvaliteten af de enkelte arrangementer har svinget, men vi forsøger at tilrettelægge et 

program som er alsidig. Økonomien har naturligvis en vis indflydelse på programmernes indhold.    

Vi vil gerne løbende høre jeres meninger om de forskellige aktiviteter, så vi til stadighed får et indtryk af, 

hvilke aktiviteter der har den største interesse blandt klubbens medlemmer. Derfor modtages gerne såvel 

ros som kritik. 
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Vi hører gerne forslag til foredrag eller aktiviteter fra medlemmer.  

I bestyrelsen er vi meget glade og taknemmelig for den gode stemning, der er ved vores aktiviteter, som 

bl.a. kommer til udtryk ved det tidlige fremmøde og den sludder, der finder sted og som skaber et godt 

socialt samvær. 

Den store opbakning til vore arrangementer glæder os meget i bestyrelsen og er med til, at vi synes, at det 

er arbejdsindsatsen værd. Så tusind tak for jeres fremmøde og deltagelse.  

Den store medlemsfremgang har også medvirket til, at vi må bede medlemmerne om tålmodighed, når der 

skal betales eller ske afkrydsning ved tilmeldte arrangementer. 

 

Årsregnskab 2016. 

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 9.026 og egenkapitalen udgør kr. 81.640. Heraf er kr. 30.000 

anbragt som garantkapital i Middelfart Sparekasse. 

Årsregnskabet bliver nærmere gennemgået under generalforsamlingens punkt 4. 

Det er fortsat bestyrelsens holdning, at kontingentet ikke skal hæves. Tilsvarende har bestyrelsens heller 

ikke pt. planer om at hæve prisen for kaffe, som blev forhøjet til kr. 25 pr. 1. januar 2016. 

 

Medlemsantallet. 

Det nuværende medlemsantal er på 310. Det er nettotilgang på 39 medlemmer siden sidste 

generalforsamling.  

Der er pt. enkelte medlemmer (44), som ikke har betalt kontingent, men de vil blive gjort opmærksom 

herpå i forbindelse med udsendelse af program for sommerudflugten. 

Den store medlemstilgang skyldes efter bestyrelsens opfattelse de eksisterende medlemmers oplysning om 

vores eksistens og vore aktiviteter, hvilket vi er taknemmelige for i bestyrelsen. Vi opfordrer derfor 

medlemmerne til at tage ekstra programmer og uddele til naboer og bekendte i kommunen. 

Men vores aktiviteter er også omtalt på Frivilligcentrets hjemmeside. Ligeledes omtales vore aktiviteter i 

Melfar Postens Melfar Guide. Vi har endvidere en aftale med Middelfart Kommune, at de uddeler vores 

program til ældre borgere, som besøges af kommunen ved deres 75 års fødselsdag. 

Der vil altid være en afgang, så det er nødvendigt, men også godt med nye medlemmer. 

Vi er en levende forening med god fremgang. 
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Reception i Middelfart Sparekasse. 

Som start på efterårssæsonen i 2016 arrangerede vi en reception i samarbejde med Middelfart Sparekasse. 

Ved arrangementet havde vi taler ved borgmesteren Steen Dahlstrøm, afdelingsdirektør Claus Hansen, 

Middelfart Sparekasse og forstander Julie Krarup, Middelfart Produktionsskole. 

Der blev serveret champagne og kransekager ligeledes var der musik ved musiker Peter Pham. 

I forbindelse med arrangementet havde vi indrykket annoncer i Melfar Posten og Ugeavisen Vestfyn. Efter 

bestyrelsens egen vurdering var arrangementet vellykket med et antal deltagere på omkring 125. Under 

selve arrangementet fik vi 16 nye medlemmer. 

Vi benyttede lejligheden til at gøre borgmesteren opmærksom på behovet for et seniorhus. Byen har et 

ungdomshus og snart et splinternyt rådhus, så det må det efterhånden være de ældres behov der 

tilgodeses. 

Behovet for et større samlingssted bliver mere og mere påtrængende. De frivillige er et vigtigt aktiv for 

samfundet. Det er vigtigt at fastholde og udbygge den sammenhængningskraft, der er i det danske 

samfund. Vi ser frem til at drømmen går i opfyldelse i forbindelse med kommunens projekt: ”Når jeg bliver 

gammel”. 

 

Kommende aktiviteter. 

Det er ikke bestyrelsens hensigt at ændre i den nuværende struktur med forårs- og efterårsprogram samt 

sommerudflugt. 

Sommerudflugten finder sted onsdag, den 23. august. Planlægningen er godt i gang. Der udsendes program 

i løbet af juni måned med et begrænset deltagerantal på 130, hvor princippet først til mølle vil være 

gældende. 

Efterårets program er pt. ikke fastlagt udover datoerne. Det færdige program udsendes senest i løbet af 

august måned, når vi har accept på lokaler. Som faste punkter er der julebanko og julehygge. Der er 

allerede aftalt et arrangement uden for huset, nemlig hos Bunker Holding, Strandvejen, Middelfart – den 4. 

oktober 2017. 

Færdiggørelsen af efterårets program må afvente kommunens accept af lokaler. Disse bestilles først i april 

og forventes godkendt tidligst sidst i maj.  

Bestyrelsen har efterhånden fundet sig til rette i de nye lokaler. Bestyrelsen hører gerne jeres holdning til 

skift af lokaler. 
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Bustur med Bjert Rejser til ”Rhinen i flammer” i september måned. 

Efter henvendelse fra Bjert Rejser er vi indgået i et samarbejde omkring en tur til Rhinen, hvor antal 

deltagere skal være minimum 35 og maksimalt 50 deltagere. 

Aktiviteten støttes ikke af klubben som sådan, idet klubben alene medvirker i forbindelse med tilmeldingen, 

medens Bjert Busser står for alt andet i forbindelse med turen. 

Bestyrelsen har ikke pt. planer om deltagelse i yderligere udlandsture. 

Er der tilstrækkelig opbakning til turen? 

 

Sponsorer. 

Som det fremgår af fremlagte sponsorliste havde vi ultimo 2016 i alt 49. Sponsorerne er bl.a. med til at gøre 

vores amerikanske lotteri i forbindelse med julebanko til en attraktiv aktivitet. 

Herudover har Middelfart Sparekasse støttet vores sommerudflugt. 

Bankdata har i lighed med tidligere år været sponsor i forbindelse med kopiering af programmer mv. 

Produktionsskolen har også været en god samarbejdspartner med levering af kager og sponsorering af 

gaver i forbindelse med vore arrangementer. 

Der er i forbindelse med jul og nytår sendt takkebreve til hver enkelt sponsor. Jeg vil endnu en gang takke 

vores sponsorer. 

Det er hovedsagelig bestyrelsesmedlemmer der skaffer sponsorer. Vi ser gerne, at medlemmerne skaffer 

nye sponsorer. Det kan f.eks. være ens tidligere arbejdsplads. I kan altid se vore nuværende sponsorer i den 

”blå mappe”, så der ikke sker henvendelse til firmaer eller lignende, som allerede er på listen. Men I er også 

velkommen til at tage sponsorlisten med hjem. 

 

Hjælpende hånd. 

Den ”blå mappe” indeholder ligeledes en oversigt over mulighed for at give en hjælpende hånd i 

forbindelse med klubbens arrangementer. Der er defineret et antal opgaver, som man kan byde ind på. 

Det betyder, at I kan blive kontaktet af bestyrelsen og blive anmodet om assistance. Formålet hermed er at 

aflaste bestyrelsen, så den ikke føler sig bundet til at møde til alle arrangementerne. Deltagelse i klubbens 

bestyrelse er jo frivilligt arbejde.  

I bestyrelsen ser vi gerne, at flere melder sig ind til at give en hjælpende hånd. Det kan være til et enkelt 

arrangement, som man måske selv har foreslået. Der skal lyde en stor tak til Astrid. 
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Vi har fået et medlem – Astrid Stenholt Eskesen fra Fredericia, som er parat til at spille på klaver, så vi har 

musik til vores sange såvel ved start af mødet som ved slutningen. 

Der skal endelige lyde en stor tak til de medlemmer, som har deltaget i forberedelsen og den efterfølgende 

oprydning i tilknytning til det enkelte arrangement.  

 

Torsdagsklubben. 

Torsdagsklubben mødes hver torsdag eftermiddag til aktiviteter på Lillebæltsskolen. På herresiden foregår 

der sløjd i skolens sløjdlokale. På damesiden er der damehobby og udveksling af oplysninger, om hvad der 

sker i Middelfart og omegn. 

De deltagende medlemmer opfordrer andre medlemmer til at deltage. Møderne finder sted hver uge. Man 

må gerne mødet op for at finde ud af, om det er noget for en selv. 

 

Nyt tiltag. 

Klubben får hvert år medlemstilskud fra Middelfart Kommune via §79-midlerne. I 2016 udgjorde beløbet kr. 

11.272 og i 2017 kr. 11.682. 

Der er også mulighed for at søge §18-midler til bestemte aktiviteter.  

Sidste drøftede vi i bestyrelsen  muligheden for afholdelse af ”grillfest i det frie” i løbet af sommeren f.eks. 

ved stranden eller i dyreparken. 

Vi søgte medlemmer, som kunne tænke sig at medvirke til at få et sådant arrangement ”stablet på 

benene”, men der var kun et medlem som viste interesse. Ideen er videregivet til Frivilligcentret. 

Vi vil gerne have egen hjemmeside og hører gerne fra et medlem, som er villig til at være behjælpelig med 

etableringen heraf. 

 

Bestyrelsesarbejdet. 

I løbet af året har vi haft en række bestyrelsesmøder efter behov, hvor vi har drøftet og tilrettelagt årets 

arrangementer og herunder aftalt fordeling af de nødvendige arbejdsopgaver. 

Vi har ligeledes afholdt sommermøde og julefrokost for at drøfte de mere overordnede principper for 

klubben. Ligeledes har disse møder haft til formål at styrke sammenholdet og forståelsen i bestyrelsen. 

Dette har medført, at vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og har altid været enig efter de stedfundne 

drøftelser. 

Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde og sammenhold, som vi har i bestyrelsen. Det er guld værd. 
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Ligeledes skal der lyde en speciel tak til ”de arbejdende hustruer” (Elinor, Tove og Åse) uden deres indsats 

var arrangementerne ikke så gode, som de er. 

I år skal der lyde en speciel tak til Jørgen, som træder ud af bestyrelsen. Tak for særdeles  godt samarbejde 

og dit kaffebrygning. 

 

Ris og ros. 

Jeg vil afslutte med at opfordre medlemmerne til at komme med såvel deres ris som ros. Dette af hensyn til 

at vi løbende kan sikre at vore aktiviteter er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker. 

I bestyrelsen ser vi også gerne, at I fremkommer med forslag til aktiviteter/mødeemner. 

Jeg indstiller hermed min beretning til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Malta 

Den 6. april 2017 


