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Beretning for året 2018 – Middelfart Efterløns- og pensionistklub. 

Sandsynligheden for at føle det højeste niveau af mental sundhed er dobbelt så højt blandt dem, der er 

engageret i frivilligt arbejde, som dem, der ikke er. (Kilde: Statens institut for Folkesundhed). 

Beretningen omfatter aktiviteter for perioden 2. halvår 2018 og den forgangne periode af 2019 samt 

nuværende status og den planlagte udvikling. Årsregnskabet følger kalenderåret. 

Generelle forhold for året 2018/2019. 

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

- forøget deltagerantal i klubbens arrangementer 

- modtog et legat på kr. 18.000,00 fra Fionia Fonden til køb af sangbøger 

- året endte med et overskud 

- videreudvikling af klubbens hjemmeside herunder indhentelse af medlemmernes e-

mailadresse 

- udarbejdet klubbens privatlivspolitik og fortegnelse over behandlingsaktiviteter 

- udarbejdet indmeldelsesskema og skema vedr. afgivelse af personlige oplysninger. 

Gennemførte aktiviteter. 

I lighed med tidligere år gennemførte vi en sommerudflugt den 22. august 2018 med 122 deltagere. Det 

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

Turen gik til Vikingemuseet Ladby efter, at vi havde fået morgenkaffe i Østergades Forsamlingshus. Turen 

fortsatte til Tornøes Hotel, Kerteminde, hvor vi fik en 2-retters menu. Om eftermiddagen fortsatte vi til 

”Den Romantiske Have Sanderumgaard”, hvor der var rundvisning. Der blev afsluttet med sandwich og 

drikkevarer, inden turen gik tilbage til Middelfart.  

Af de tilbagemeldinger vi fik, var turen vellykket. Morgenkaffen i Østergades Forsamlingshus vurderer 

bestyrelsen noget presset, hvad tiden angår. 

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 2018. Der var 3 foredrag (”sit misbrug og hjælp at komme sit misbrug til livs” 

ved forhenværende borgmester Thomas Banke, Fredericia – ”40 år hos hoffet” ved kammerherre Anders 

Andersen – ”Indianer i regnskoven” ved Mette Kvist Jørgensen). 

Herudover var der 1 mødedag med musik af Fredericia Harmonika Klub. Der var ligeledes ”Sydafrika i ord 

og billeder” ved Lisbeth Vognsen samt julebanko og julehygge med musik og fællessang ved Musikgruppen 

Toner i Takt.   

Endelig var der virksomhedsbesøg på Middelfart Produktionsskole, hvor deltagerantallet var 107. 

Deltagerantallet i efterårets arrangementer vekslede fra 93 til 141 og gennemsnits deltagerantallet var 113. 
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Aktiviteter i foråret 2019. Vi har haft 4 foredrag (”Rasmus med Sirius 2009-2011” ved Rasmus Mannerup 

Jørgensen – ”Caminoen – en rejse i livet” ved Karen Rønn Hansen – ”Vort modersmål er dejligt” ved 

studielektor Hans Jørgen Petersen – ”Livet indenfor murene” ved pensioneret fængselsbetjent Lis Vig. 

Derudover har vi haft besøg af Bjergbankens Cabaret og ”Sønderjysk kaffebord” ved Bjarke Christensen. 

Deltagerantallet vekslende fra 88 til 140 og med et gennemsnit på 117. Endelig afholdt vi en forårsfest den 

22. marts 2019 med 85 deltagere. 

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

efterfølgende arrangement er der tilmeldt 145. 

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 og kvalitet.    

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

af, hvilke arrangementer 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 fra medlemmerne.  

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

som bl.a. kommer til udtryk ved det tidlige fremmøde og den snak, der finder sted, og som 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 2018. 

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 7.671 og egenkapitalen pr, 31.12.2018 udgør kr. 93.872. Heraf er 

kr. 30.000 anbragt som garantkapital i Middelfart Sparekasse. 

Årsregnskabet bliver nærmere gennemgået af kassereren 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 350. Det er en nettotilgang på 19 medlemmer siden sidste 

generalforsamling.  

Der er pt. 54 medlemmer, som ikke har betalt kontingent, men de vil blive gjort opmærksom herpå senest i 

forbindelse med udsendelse af program for sommerudflugten. 
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Den stigende medlemstilgang skyldes efter bestyrelsens opfattelse de eksisterende medlemmers positive 

oplysning om vores eksistens og arrangementer, 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 klubbens 

arrangementer 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. 

Det stigende medlemsantal øger det administrative arbejde herunder kontingentbetaling og dermed 

håndtering af medlemskort. 

Bestyrelsen vil drøfte muligheden for at erstatte de årlige medlemskort med et tilsvarende kort, der alene 

oplyser klubbens navn og det tildelte medlemsnummer, som så er gældende, så længe man er medlem af 

klubben og betaler det årlige kontingent. 

 

Egen hjemmeside. 

Som bekendt har klubben sin 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. 

I det seneste år har bestyrelsen arbejdet på at få registreret medlemmernes e-mailadresse. Der mangler 

stadig e-mailadresse fra 71 medlemmer. De pågældende vil blive mindet herom ved udsendelse af program 

for sommerudflugt. Vi håber hermed at få de sidste mailadresser. 

Bestyrelsen forventer en større anvendelse af hjemmesiden fra medlemmernes side. Det gælder ved 

tilmelding til arrangementer. Ligeledes vil program for sommerudflugt blive udsendt via mail til de 

medlemmer, hvor vi har mailadressen.  

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

selvfølgelig få leveret klubbens programmer på deres adresse. 
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Vi kan konstatere, at det er et stort arbejde at holde styr på medlemmerne herunder kontingentbetaling og 

tilmelding til arrangementer. Men bedre anvendelsen af hjemmesiden vil lette arbejdet. Der vil samtidig 

kunne undgås kødannelser fremover i forbindelse med tilmeldinger til arrangementer. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der er tale om en ”win - win situation” for såvel medlemmerne som 

bestyrelsen. 

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

foretage tilmeldinger via hjemmesiden, så giver det os mulighed for at registrere de manglende 

mailadresser. 

  

Fremtidige aktiviteter. 

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

sommerudflugt.  

Forårsfesten i 2020 planlægges afholdt som klubbens 40 års jubilæumsfest. 

Sommerudflugten finder sted onsdag, den 21. august. Planlægningen er ikke gået i gang. Hvis der er forslag 

hertil, hører bestyrelsen gerne disse. 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 fastlagt, men vi mangler tildeling af lokaliteter på de respektive datoer. Det færdige 

program udsendes senest i løbet af august måned. Som faste punkter er der julebanko og julehygge. Der vil 

blive virksomhedsbesøg hos Gældsstyrelsen, Teglgårdsparken 19, Middelfart. 

Færdiggørelsen af efterårets program må afvente kommunens accept af lokaler. Disse bestilles senest 

primo maj og forventes godkendt tidligst i juni måned. Lokaler på Lillebæltsskolen forventes først godkendt 

i august måned. 

Bestyrelsen har fundet sig til rette i Østergades forsamlingshus. Bestyrelsen er også glad for, at der opstilles 

en hjertestarter uden for huset. 

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, som ifølge planen er flyttet til det 

tidligere psykiatrisk hospitalsområde. 

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

f.eks. via et frivillighus, som kan medvirke til at udbygge samarbejdet de frivillige foreninger imellem. 

Perspektivet ved en sådan løsning er bl.a. minimering af de administrative opgaver og øget kvalitet via øget 

midler omkring arrangementerne. 

Som formand er jeg med i en arbejdsgruppe under Frivilligcentret, som har kontakt med kommunen 

omkring etablering af bedre og større faciliteter til de frivillige foreningers aktiviteter. Der er udsendt 

spørgeskema til de enkelte medlemmer af Frivilligcentret med det formål at få fastlagt behovet for de 

faciliteter, som foreningerne ønsker.  
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Sponsorer. 

Af fremlagte sponsorliste ses, at vi ultimo 2018 havde i alt 55. Sponsorerne er bl.a. med til at gøre vores 

amerikanske lotteri i forbindelse med julebanko til en attraktiv og økonomisk aktivitet. Vi modtog 143 

sponsorgaver. Vi synes at gaverne var af god kvalitet, selvom der var en vis forskel. 

Herudover har Middelfart Sparekasse støttet vores sommerudflugt. Kvickly sponserede rundstykker til 

sommerudflugtens morgenkaffe. 

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. 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. Via ordningen kan man få et godt indtryk/følelse af 

arbejdet med at afvikle vore arrangementer. 

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 til det enkelte arrangement.  

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

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

Der er pt. 17 deltagere i Torsdagsklubben og det gennemsnitlige antal deltagere ved de 27 møder i 2018/19 

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. 3 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 2018 udgjorde beløbet kr. 

17.990 og i 2019 kr. 18.150. 

Det opgjorte perioderesultat pr. dags dato er kr. 29.654. Der er fuldt ud indregnet indbetalte kontingenter 

og tilskud fra kommunen for året 2019. 

Der er således tilstrækkelige penge til afholdelse af generalforsamlingen og tilskud til sommerudflugten. 

Det har ligeledes været muligt at planlægge efterårsprogrammet med god kvalitet. Ifølge revideret budget 

prmo april vil året 2019 give et underskud på omkring kr. 10.000. 

 

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. 
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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. 

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

samarbejde og jeres bidrag til samt jeres medvirken ved klubbens arrangementer. 

 

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 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.” 

Jeg indstiller hermed min beretning til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Malta 

Den 16. april 2019 
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Bilag vedr. omtale af årsregnskab 2018. 

Indtægter. 

Hvis vi ser på indtægten kontingenter svarer den til 338 medlemmer. 

Kaffesalget på kr. 35.125 svarer til, at der er betalt kaffepenge 1.405 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 stor deltagelse i bankospil, de 

modtagne sponsorgaver og afholdelse af amerikansk lotteri. 

Udgifter. 

Sommerudflugten gav et underskud på kr. 16.757 svarende til et tilskud pr. deltager på kr. 137. 

Udgiften til foredragsholdere, der er på kr. 19.189, er steget med godt kr. 3.000 i forhold til 2017. 

Generalforsamlingen kostede sidste år kr. 6.514. 

Kaffe og kager kostede kr. 18.169 og dermed gav kaffesalget et overskud på kr. 16.956. Det er flot og 

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

Året endte med et overskud på kr. 7.671. 

 

Balance. 

Klubbens indestående i Middelfart Sparekasse andrager kr. 94.151 heraf er kr. 30.000 anbragt som 

garantikapital. 

Egenkapitalen ultimo 2018 androg kr. 93.872. 

 

NB. 

 I 2019 vil vi ikke opkræve kontingent for 2020, men først i januar 2020. 

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