
Bestyrelsens VISIONER FOR året 2015 FOR LFF - KERTEMINDE  

Vore intentioner er at have en velfungerende forening, som både medlemmer og ikke-
medlemmer kan have glæde af at komme i, samt tillige styrker det sociale og 
menneskelige sammenhold i det daglige. 

Medlemstallene ser meget fin og stabile ud, og der er således ikke grundlag for 
diverse reklamekampagner i større stil. Kendskabet til os går fra mund til mund, og det 
leje, som vi ligger på nu, er egentlig ganske passende. 

Stadig flere, som ønsker hjælp, fandt deres vej ind ad foreningens dør i det forgangne 
år, - og vi er glade for at kunne hjælpe dem så godt, som vi nu kan. I den forbindelse 
ønsker bestyrelsen sig flere frivillige, der kunne tænke sig, at prøve kræfter med dette 
job. Man behøver ikke at være bestyrelsesmedlem for at være bisidder, - tillige er der 
hjælp at få over hele linjen. 

Vor overordnede økonomiske situation er udmærket. 

Arrangementer af forskellig karakter vil også fremover blive søgt realiseret, til glæde 
for foreningens medlemmer. Vi forsøger i det omfang, det nu er muligt, at tage hensyn 
til alles behov. Bestyrelsen modtager gerne et lille hint, fra medlemmerne, hvis nogen 
har særlige ønsker. 

Forslag ønskes til stadighed – og også gerne lidt initiativer på Hygge-Fredagene. For 
selvom samtaler, snak og det sociale samvær vægter højt ved Fredagshyggen, vil vi 
med andre aktiviteter gerne øge medlemmernes interesse for at opleve lidt ud over 
den sædvanlige kop kaffe. 

Bestyrelsen støtter gerne op om enhver, som måtte have et friskt pust i baghånden, 
eller som kunne tænke sig at vise noget, som man selv har prøvet og derved kunne 
være af interesse for andre. Det behøver ikke kun være bestyrelsen eller formanden, 
der sørger for aktiviteter, - alle er meget velkomne. 

Vær sød at skrive forslag på de udleverede sedler og aflever dem til Kim. Man kan 
indlevere forslag hele året rundt. Ønsker man tillige at være med til at arrangere en tur 
eller har et forslag, som man vil uddybe; - ja så bare kom an. 

Desuden skal man huske: 

• at der som regel er hjælp at hente, hvis der er brug for det f.eks. til 
Fredagshygge  

• at alle er lige velkomne i vores forening 

  

Referat af generalforsamlingen: Mødet startede kl. 17  
Dagsorden: 

 

1. Valg af Dirigent  Valgt: Kristian   

 

2. Valg af Stemmetællere Valgt: Gumse, Helle, Bjarne

  

3. Godkendelse af Dagsorden  

 Dagsorden enstemmigt godkendt 

 

4. Bestyrelsens Beretning og Visioner v/formanden  

    Beretning og Visioner vedlægges som bilag 

 Beretning og Visioner blev enstemmigt godkendt    

 

5. Regnskab og Budget til godkendelse v/kassereren    

 Regnskab og Budget enstemmigt godkendt 

- samt fastsættelse af kontingent. 

 Kontingentet vedtaget uændret 

 

6. Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde mindst 7 dage før mødet.) 

 Ingen indkomne forslag 

 

Forening for * Langtidssyge * Flexjobbere * Førtidspensionister 

Generalforsamling, fredag den 20. marts 2015, kl. 17.00 

på ”MØDESTEDET”, Strandvejen 10 C. 5300 Kerteminde 



7. Valg af Bestyrelse samt Suppleanter 

På valg er:  

Kristian O. Holm-Vrangbæk Modtager genvalg Enstemmigt Valgt 
Karin Borup Modtager genvalg Enstemmigt Valgt 
Søren Evald Nielsen Modtager genvalg Enstemmigt Valgt 
 

Suppleanter:  

Helle Hansen Modtager genvalg Enstemmigt Valgt 

Peter Norden Modtager genvalg Enstemmigt Valgt

  

8. Valg af Revisorer samt Suppleanter 

Suppleanter: Søren Hansen Modtager genvalg Enstemmigt Valgt 

 

9. Eventuelt, tarteletter er punkt 10) 

 

   Kommentarer: xxx 

 

 Mødet sluttet kl. 17:45 

Referent: Kim Jensen 

Bestyrelsens BERETNING FOR året 2014 FOR LFF - KERTEMINDE  

 
Året der er gået har ikke været specielt travlt, men der har været en del at se til alligevel. 

I en sund forening er der en stadig udskiftning af medlemmer, så hvor nogle er stoppet, - ja så 
kommer nye til. Vi ligger stabilt med et medlemsantal på mellem 50 og 55 stk., hvoraf ca. en 
femtedel er støttemedlemmer. 

Der har været pænt gang i bisidderne, og Helle er gået lidt på stand by for en stund. Det kan 
kræve lidt personlige omkostninger fra tid til anden at hjælpe andre, og det kræver et overskud i 
hverdagen, - så det er Helle vel undt. 

Vi har hjulpet en del i det forgangne år. Flere af sagerne er blevet afsluttet, og bestyrelsen er 
glade for den tiltro og den tillid, der vises vore medlemmer, som også føler en glæde ved at 
hjælpe i det omfang, det nu er muligt. 

Bestyrelsen er blevet i lidt af hvert de sidste par år, og vi har et, - synes vi selv, - et rimeligt godt 
greb om tingenme i vores lille forening. Der drøftes og debatteres på møderne, ved tvivl spørges 
der til råds, og i rimelig udstrækning kan vi hjælpe vore medlemmer.  

Det juridiske lader vi andre om! 

Vi er snart sagt eneste kørende forening i vores landsdel, og Carl Erik er meget begejstret for 
vor velfungerende foreningsliv. Hvilket jo for vort vedkommende er særdeles positivt, og vi har 
så tilbudt Carl Erik at hjælpe, hvis vi overhovedet kan, for at få de andre lokalforeninger op at 
køre igen. 

Der er dog det ”Men”, at vi ikke ønsker sammenlægning med anden forening eller overtagelse 
af andres medlemmer en bloc.  

Sidstnævnte vil ikke være til gavn for nogen. Vi har simpelthen ikke ressourcerne. Vi er en lille 
lokal forening, med et forholdsvis afgrænset geografisk arbejdsområde og med social nærhed i 
fokus. 

For at imødekomme så mange forskellige ønsker om arrangementer som muligt, har 
bestyrelsen - som altid - valgt en god blanding af aktiviteter i løbet af året. 

Arrangementerne har overvejende været succeser. Sommerfesten såvel som julefrokosten trak 
godt med medlemmer til, og det var som altid meget hyggeligt. Vi har prioriteret mere lokale 
udflugtsmål, som f.eks. Den Fynske Landsby og julemarkedet på Lundegaard, og det har vist 
sig at være en fornuftig disposition. Ligesom de årligt tilbagevendende bowlingture, 
minigolfdyster og ture på Munkebo Bakke er gamle kendinge. 

Vort nye bladdesign samler op på kvartalernes arrangementer m.m.. Medlemmerne kan se 
billeder af sig selv, og hvortil vi har en række ”faste” fotografer blandt medlemmerne. Dette har 
afstedkommet en stor mængde positive tilbagemeldinger, - det er det medlemmerne vil have. 
Ligesom de er glade for at indbydelser, orienteringer m.v. nu kommer samlet. 

Året har også budt på en masse hyggelige Hygge-fredage, hvor vi oftest har siddet med flere 
hold lækre fristelser – dejligt! Og tak for det! 

Hidtil har vi jo holdt til på Mødestedet, men da der intet konkret forefindes i denne sag endnu, vil 
kun tiden vise, hvor vi vil ende henne. Men det har under alle omstændigheder været en god tid 
på Mødestedet, så et lige så brugbart alternativ håbes muligt fremover. 

Hermed slutter bestyrelsens beretning for det forgangne år. 


