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Beretning for året 2019 – Middelfart Efterløns- og pensionistklub. 

 

Beretningen omfatter aktiviteter for perioden 2. halvår 2019 og den forgangne periode af 2020 samt 

nuværende status og den planlagte udvikling. Årsregnskabet følger kalenderåret. 

 

Generelle forhold for året 2019/2020. 

- corona virussen satte stop for klubbens aktiviteter 

- året endte med et overskud 

- nettotilgang på 25 medlemmer 

- ændring af medlemskort. 

Corona virussen og genåbning af klubbens aktiviteter. 

Som bekendt blev Danmark nedlukket primo marts 2020 på grund af corona virussen. Det betød, at 

klubbens forårsfest den 20. marts og foredrag den 1. april blev aflyst. Ligeledes blev torsdagsklubbens 

aktiviteter stoppet. Det var en trist men nødvendig beslutning, da kommunen lukkede dens lokaler for 

frivillige aktiviteter.  

Den fortsatte nedlukning har krævet, at klubbens generalforsamling, den 20. april 2020 må udsættes. 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige, hvornår klubben kan optage sine aktiviteter. Det kræver 

naturligvis ophævelse af de gældende restriktioner for forsamlinger i større grupper 

Sommerudflugten for 2020 vil ikke kunne gennemføres under de gældende retningslinjer – mødeantal og 

afstand mellem deltagerne. Vi følger udviklingen tæt. Det er klart, at vi ikke vil løbe nogen risiko, som kan 

være til skade for medlemmernes helbred. 

Efterårets program for 2020 er ikke fastlagt. Klubben har booket lokaler til sæson 2020/2021, men har ikke 

fået bookingen godkendt, hvilket tidligst sker ultimo maj/primo juni. Sæsonprogrammet kan ikke 

fastlægges endeligt, førend lokale godkendelserne foreligger. 

Det er også vigtigt, at medlemmerne føler sig trygge, når vi genåbner klubbens aktiviteter. 

 

Gennemførte aktiviteter. 

I lighed med tidligere år gennemførte vi en sommerudflugt den 21. august 2019 med 130 deltagere. Alle, 

der ønskede, kom med. 

Turen gik til Veteranbanen Bryrup-Vrads, Bryrup efter, at vi havde fået morgenkaffe i Østergades 

Forsamlingshus. Turen fortsatte til Ejstrupholm Hotel, hvor vi fik en 2-retters menu. Om eftermiddagen 

fortsatte vi til Søby Brunkulsmuseum, Herning, hvor der var rundvisning. Der blev indledt/afsluttet med 
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kaffe og kage. Dagen blev afsluttet med pandekage og drikkevarer i Pandekagehuset ved Kvie Sø, Ansager, 

inden turen gik tilbage til Middelfart.  

Af de tilbagemeldinger vi fik, var turen vellykket. 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. 

Aktiviteter i efteråret 2019. Der var 4 foredrag (”4 år i Ægypten” ved Vibeke Nasri – ”Hvorfor kede sig ihjel, 

når man kan dø af grin sammen med andre” ved Annemarie Hessellund – ”Jorden rundt alene på 260 dage” 

ved Christian Libergreen – ”Livet er ikke, hvordan man har det, men hvordan man ta´r det” ved 

hospitalspræst Annette Vinter Hedested). 

Herudover var der 1 mødedag med musik af Spilopperne. Der var ligeledes besøg hos Gældsstyrelsen i 

Teglgårdsparken, Middelfart samt julebanko og julehygge med musik ved Bodil og Hans Rytter.   

Deltagerantallet i efterårets arrangementer vekslede fra 77 til 131 og gennemsnits deltagerantallet var 110. 

Aktiviteter i foråret 2020. Vi nåede 3 foredrag inden virus nedlukning (”Pigerne på Sprogø” ved Carsten Egø 

Nielsen – ”Billedforedrag om Jordan” ved Lisbeth Vognsen – ”Brunsvigershow” ved radiovært Erik Nielsen. 

Derudover har vi haft besøg af Bjergbankens Cabaret. 

Deltagerantallet i forårets arrangementer vekslende fra 69 til 151 og med et gennemsnit på 103.  

Kvaliteten af de enkelte arrangementer har vekslende kvalitet, men vi forsøger at tilrettelægge et program 

som er alsidig. Økonomien har også en vis indflydelse på programmernes indhold og kvalitet.    

Vi hører gerne jeres meninger om de forskellige arrangementer, så vi kan få et indtryk af, hvilke 

arrangementer der har den største interesse blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen er klar over, at vi 

ikke kan tilfredsstille alle medlemmer og slet ikke på samme tid.    

I bestyrelsen er vi glade og taknemmelig for den gode og hyggelige stemning, der er ved klubbens 

arrangementer, som kommer til udtryk ved det tidlige fremmøde og den snak, der finder sted, og som er 

med til at skabe 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 29. oktober 2018 afholdt vi et hjerterstarterkursus i samarbejde med Hjerteforeningen. Der var 25 

deltagere. Forud havde bestyrelsen deltaget i et tilsvarende kursus. 

 

Årsregnskab 2019. 

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 10.211 og egenkapitalen pr, 31.12.2019 udgør kr. 104.083. Heraf 

er kr. 30.000 anbragt som garant apital i Middelfart Sparekasse. 

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. 
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Medlemsantallet. 

Det nuværende medlemsantal er 375. Det er en nettotilgang på 25 medlemmer siden sidste 

generalforsamling.  

Der er pt. 77 medlemmer, som ikke har betalt kontingent, men de vil blive forespurgt, om de stadig ønsker 

at være medlem af klubben. Kontingentet for 2020 forfaldt ifølge vedtægterne pr. 1. april 2020. 

Den stigende medlemstilgang skyldes efter bestyrelsens opfattelse de eksisterende medlemmers positive 

oplysning om vores eksistens og arrangementer, hvilket vi er taknemmelige for i bestyrelsen.  

Klubbens aktiviteter omtales på Frivilligcentrets hjemmeside og i Melfar-Posten. Vi har aftale med 

Middelfart Kommune, at de uddeler programmet til ældre borgere. 

 

Egen hjemmeside. 

Som bekendt har klubben egen hjemmeside – middelfartefterloen.dk.  

Siden ajourføres løbende med assistance af medlem Bodil Alexandersen, som er vores faste webmaster. 

Hvis der er problemer i relation til vores hjemmeside, bedes I rette henvendelse direkte til Bodil på tlf. 

51370578. 

Formålet med hjemmesiden er bl.a. at: 

- gøre opmærksom på klubbens eksistens 

- informere om klubbens arrangementer 

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

adresseændringer 

- lette bestyrelsen arbejde med information om klubbens aktiviteter. 

Bestyrelsen har registreret medlemmernes e-mailadresse. Der mangler e-mailadresser på enkelte 

medlemmer. Der er selvfølgelig medlemmer, som ikke har computer og dermed adgang til internettet. 

Disse medlemmer bliver orienteret via uddeling af programmer til deres adresse.   

   

Fremtidige aktiviteter. 

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

sommerudflugt.  

Bestyrelsen har fundet sig godt til rette i Østergades Forsamlingshus, hvor der nu er opstillet en 

hjertestarter. 

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

kommunens overvejelser vedrørende nye lokaler til Frivilligcentret. 



4 
 

 
 

Det er vigtigt, at kommunen gøres opmærksom på behovet for større og udvidede lokaliteter f.eks. via et 

frivillighus, som kan medvirke til at udbygge samarbejdet de frivillige foreninger imellem.   

 

Sponsorer. 

Af sponsorlisten ses, at vi ultimo 2019 havde i alt 55. Sponsorerne er med til at gøre vores amerikanske 

lotteri i forbindelse med julebanko til en attraktiv og økonomisk aktivitet. Vi modtog 145 sponsorgaver. 

Middelfart Sparekasse støttede vores sommerudflugt. Kvickly sponserede rundstykker til 

sommerudflugtens morgenkaffe. 

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

sponsorat er ophørt pr. 1. januar 2020. 

I stedet for Produktionsskolen har Perronen været en god samarbejdspartner med levering af kager til 

klubbens arrangementer. 

Der er i forbindelse med jul og nytår sendt takkebreve til hver enkelt sponsor.  

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 se nuværende sponsorer på klubbens 

hjemmeside, så der ikke sker henvendelse til firmaer eller lignende, som allerede er på listen.  

 

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  frivilligt arbejde.  

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. 

En særlig tak skal lyde til Kirsten og Elinor, som er klubbens faste medhjælpere. Uden deres indsats var 

afviklingen af arrangementerne ikke sket så gnidningsfrit, som det har været tilfældet. 

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

oprydning til det enkelte arrangement.  
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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. 

Retningslinjer for Torsdagsklubben er tilgængelig på klubbens hjemmeside. Mødetidspunkt er fra kl. 15.00 – 

17.30. 

Bestyrelsen 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. 

 

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. Efter hvert arrangement har 

vi også en drøftelse af, hvordan vi vurderer emnets interesse og kvalitet. 

Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og bliver altid enig efter de stedfundne drøftelser. 

Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde og sammenhold, som vi har i bestyrelsen. Det er guld værd. 

 

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 klubbens arrangementer er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker. 

I bestyrelsen ser vi også gerne, at I fremkommer med forslag til mødeemner. Vi har fået emner, som vi har 

benyttet os af. 

Jeg vil gerne afslutte min beretning med mit eget slogan: 

”man skal nyde livet, men også yde, så længe man kan. Man kan godt nyde, selvom man 

yder.” 

Malta 

Den 16. april 2020 


