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Beretning for året 2017 – Middelfart Efterløns- og pensionistklub. 

Beretningen omfatter aktiviteter for perioden 2. halvår 2017 og den forgangne periode af 2018 samt 

nuværende status og den planlagte udvikling, medens årsregnskabet følger kalenderår. 

Generelle forhold for året 2017/2018. 

- god nettotilgang af nye medlemmer, siden september 2017 – 21 nye medlemmer 

- forøget deltagelse i vore aktiviteter 

- året endte med et overskud 

- opstart af egen hjemmeside. 

Gennemførte aktiviteter. 

I lighed med tidligere år gennemførte vi en sommerudflugt den 23. august 2017 med 122 deltagere. Det 

maksimale antal havde vi sat til 130, så alle, der ønskede det, kom med. 

Turen gik til Jels Voldsted, hvor vi fik morgenkaffe. Turen fortsatte til Christiansfeld, hvor der var 

rundvisning. Der var middag på Brødremenighedens Hotel. Turen sluttede med et besøg på Hotel Skibelund 

Krat.  

Af de tilbagemeldinger vi fik, var turen vellykket. Bestyrelsens vurdering var, at starten på rundvisningen i 

Christiansfeld ikke var den allerbedste, da der ikke var højtaler i lokalet. 

Det var bestyrelsens indtryk, at der var såvel en god snak som en hyggelig stemning. Socialt samvær og 

hygge er en vigtig del af vore aktiviteter. 

Øvrige aktiviteter i efteråret 2017. Der var 3 foredrag (”Jeg elsker den brogede verden” ved bedemand Nils-

Peder Holm, Kerteminde - ”Film om Dyreparken” ved Sigurd Hansen -  ”Tækkemandens kone” ved 

pensioneret politiinspektør Orla Duedahl). 

Herudover var der 2 mødedage med musik - musiker Carl Erik Lundsgård og ” Ib med venner” -  samt 

julebanko og julehygge med musik og fællessang ved Tvillingegårdens Musikgruppe.   

Endelig var der virksomhedsbesøg hos Bunker Holding heri Middelfart, hvor deltagerantallet var begrænset 

til 110. 

Deltagerantallet i efterårets arrangementer vekslede fra 110 til 122 og gennemsnits deltagerantallet var 

115. 

Øvrige aktiviteter i foråret 2018. Vi har haft 5 foredrag og besøg af Bjergbankens Cabaret. Deltagerantallet 

vekslende fra 97 til 123 og med et gennemsnit på 110. Endelig afholdt vi en forårsfest den 23. marts 2018 

med 78 deltagere. 

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

efterfølgende arrangement er der tilmeldt 149. 
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Vi er klar over, at kvaliteten af de enkelte arrangementer har vekslende kvalitet, 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. Vi er også klar over, at vi ikke kan tilfredsstille alle og slet ikke på samme tid. 

Vi hører gerne forslag til foredrag eller aktiviteter fra medlemmerne.  

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

bl.a. kommer til udtryk ved det tidlige fremmøde og den sludder, der finder sted og giver 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.  

 

Årsregnskab 2017. 

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 4.560 og egenkapitalen udgør kr. 86.201. 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 331. Det er nettotilgang på 21 medlemmer siden sidste 

generalforsamling.  

Der er pt. enkelte medlemmer (61), som ikke har betalt kontingent, men de vil blive gjort opmærksom 

herpå i forbindelse med udsendelse af program for sommerudflugten. 

Den stigende 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 vore 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 

programmet til ældre borgere, som besøges af kommunen. 

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

Som oplyst på generalforsamlingen sidste år har vi fået udarbejdet egen hjemmeside – 

middelfartefterloen.dk  

Det er sket med assistance af vort medlem Bodil Alexandersen, som også er vores faste webmaster. Med 

den aftale er vi sikker på, at hjemmesiden løbende opdateres. 

Formålet med hjemmesiden er bl.a.: 

- gøre opmærksom på klubbens eksistens 

- informere om klubbens aktiviteter 

- lette klubbens medlemmer f.eks. ved tilmeldinger til arrangementer og 

adresseændringer 

- lette bestyrelsen arbejde med information om klubbens aktiviteter. 

Indtil dato har der været 3.895 opslag (pr. 10.4.2018). Bestyrelsen ser gerne større anvendelse af 

hjemmesiden fra medlemmernes side. Vi er klar over, at der er en vis indkøringsperiode. 

De medlemmer, der ikke har internetadgang, vil selvfølgelig ikke have gavn af hjemmesiden. 

Vi vil fortsætte med at registrere medlemmernes mailadresse, så det bliver muligt at informere via nettet. 

Bestyrelsen opfordrer derfor på det kraftigste medlemmerne til at maile kommentarer og forslag via 

hjemmesiden, så vi har mulighed for at registrere det enkelte medlems mailadresse. 

  

Fremtidige aktiviteter. 

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

sommerudflugt. Dette betyder, at der kan ske ændringer.  

Indeværende års forårsfest blev bl.a. ændret, så der var underholdning og dermed ingen dans. 

Sommerudflugten finder sted onsdag, den 22. august. Planlægningen er så småt ved at gå i gang. Der 

forventes udsendt 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 endeligt fastlagt udover datoerne. Det færdige program udsendes senest i 

løbet af august måned. Som faste punkter er der julebanko og julehygge. Der er herudover planen at holde 

et møde på Produktionsskolen bl.a. for at bese deres nye kantine. 

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

og forventes godkendt tidligst sidst i maj.  
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Bestyrelsen har fundet sig til rette i Østergades forsamlingshus. Bestyrelsen hører gerne jeres holdning til 

skift af lokaler. 

På sigt kan det blive aktuelt med nye og større lokaler, hvis klubbens fremgang fortsætter. Vi følger nøje 

kommunens overvejelser vedrørende nye lokaler til Frivilligcentret, som ifølge planen midlertidigt flytter til 

det tidligere psykiatrisk hospitalsområde heri foråret 2018. 

Det er vigtigt, at vi i tide får kommunen gjort opmærksom på behovet for større og udvidede lokaliteter 

f.eks. via et borgerhus, som kan medvirke til udbygge samarbejdet foreningerne imellem. Perspektivet ved 

en sådan løsning er bl.a. minimering af administrative opgaver og forbedring af aktiviteternes kvalitet. 

 

Sponsorer. 

Som det fremgår af fremlagte sponsorliste havde vi ultimo 2017 i alt 53. Sponsorerne er bl.a. med til at gøre 

vores amerikanske lotteri i forbindelse med julebanko til en attraktiv og økonomisk aktivitet. Vi modtog 135 

sponsorgaver af forskellig kvalitet. 

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. 

Ved arrangementet i dag har XL Byg stillet 2 grill til rådighed for klubben.  

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. I er  

velkommen til at tage sponsorlisten med hjem. 

 

Hjælpende hånd. 

Den ”blå mappe” indeholder 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.  
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En stor tak til Astrid Stenholt Eskesen fra Fredericia, som er parat til at spille på klaver, så vi har musik til 

vores sange såvel ved starten af møderne som ved afslutningen. 

Ligeledes en stor tak til Bodil Alexandersen for administrationen og opdateringen af klubbens hjemmeside. 

Der skal endelige lyde en stor tak til de medlemmer, som har deltaget i afviklingen 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. 

I efteråret 2017 blev der udarbejdet retningslinjer for torsdagsklubben, hvor mødetidspunkt er ændret fra 

kl. 15.00 – 17.30. 

Der er pt. 20 deltagere i Torsdagsklubben og det gennemsnitlige antal deltagere ved de 14 møder i 2018 

har været 12. 

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

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

 

Foreningens aftale med Lillebælt Sport og Kultur. 

Den 16. januar 2017 indgik efterlønsklubben en aftale med Lillebælt Sport og Kultur. Aftalen betød særlig 

rabat til klubbens medlemmer ved brug af motionscentrene i Lillebæltshallen eller Strib samt Strib 

svømmehal. 

Ifølge oplysning er der pt. 2 medlemmer som benytter sig af ordningen. 

Hvis I går i fitness, er I som medlem af efterlønsklubben klar over ordningen? 

 

Økonomisk status. 

Klubben får hvert år medlemstilskud fra Middelfart Kommune via §79-midlerne. I 2017 udgjorde beløbet kr. 

11.682 og i 2018 kr. 17.990. 

Klubben har ansøgt og fået tildelt kr. 18.000 fra Fionia Fonden til køb af sangbøger. Vi har derfor købt 40 

højskolesangbøger og 80 seniorsangbøger. 

Det opgjorte perioderesultat pr. dags dato er kr. 28.755. Der er fuldt ud indregnet indbetalte kontingenter 

og tilskud fra kommunen for året 2018. 
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Der er således tilstrækkelige penge til afholdelse af generalforsamlingen og tilskud til sommerudflugten. 

Det vil ligeledes være muligt at gennemføre efterårsprogrammet med god kvalitet.  

 

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. 

Ligeledes skal der lyde en speciel tak til ”de arbejdende hustruer” (Elinor og Tove) uden deres indsats var 

arrangementerne ikke så gode, som de er. 

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

dit bidrag til samt din medvirken ved klubbens aktiviteter. 

 

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 vil gerne afslutte min beretning med følgende citat af David Cameron 2010 (Englands premierminister): 

”Politik – og politikere – vil kun lykkes, hvis vi faktisk forsøger at behandle mennesker som de 

ER – og ikke som vi ville ønske de er.” 

Jeg indstiller hermed min beretning til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Malta 

Den 10. april 2018 
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Bilag vedr. omtale af årsregnskab 2017. 

Indtægter. 

Hvis vi ser på indtægten kontingenter svarer den til 327 medlemmer. 

Kaffesalget på kr. 33.827 svarer til, at der er betalt kaffepenge 1.353 gange og det stigende kaffesalg 

hænger nøje sammen med det stigende antal deltagere til møderne. 

Julebanko og julehygge giver overskud trods store udgifter. Årsagen hertil er dels de modtagne 

sponsorgaver og afholdelse af amerikansk lotteri. 

Udgifter. 

Sommerudflugten gav et underskud på kr. 17.485 svarende til et tilskud pr. deltager på kr. 143. 

Udgiften til foredragsholdere, der er på kr. 15.198, er på 2016 niveau. 

Generalforsamlingen kostede sidste år kr. 9.255. 

Kaffe og kager kostede kr. 11.491 og dermed gav kaffesalget et overskud på kr. 22.336. Det er flot og 

skyldes bl.a. det store fremmøde til vore aktiviteter. 

Året endte med et overskud på kr. 4.561. 

 

Balance. 

Klubbens indestående i Middelfart Sparekasse andrager kr. 93.290 heraf er kr. 30.000 anbragt som 

garantikapital. 

Egenkapitalen ultimo 2017 androg kr. 86.201. 

 

NB. I 2018 

 vil vi ikke opkræve kontingent for 2019, men først i januar 2019. 

Dette af hensyn til afviklingen af møderne – julebanko og julehygge. 

 


