
  

Referat fra  generalforsamling 9. marts 2011 på UPN i Bogense

               
1. Valg af dirigent, Otto Kaalund blev valgt. 

2. Valg af stemmetællere. Da ingen ønskede skriftlig afstemning blev ingen valgt

3. Formandens beretning, Se bilag 1. Godkendt med applaus

4. Fremlæggelse af rev. Årsregnskab 2010 . Se bilag 2. Præget af skilsmissen med Otterup. Godkendt.

5. Indkomne forslag  Ingen

6. Fremlæggelse af aktivitetsplan  Se bilag 3. Otto kunne tænke sig, at der igen kunne holdes en fest for alle 
medlemmer. Aktivitetsplanen blev godkendt.

7. Fastsættelse af kontingent for 2012.. Der var almindelig stemning for højere kontingent, da der forestår en 
nødvendig udskiftning af computere i undervisningslokalet. Kontingent på 125 kr pr. år blev fastholdt.

8. Fremlæggelse af tilrettet budget for 2011, v/Bent

9. Fremlæggelse af budgetforslag 2012, v/Bent. Se bilag for 2011-12. Der er ikke taget højde for nye computere i 
budgetterne. Budgettet godkendt.

10. Valg af bestyrelse: 
               På valg er følgende:

• Hans Chr. Nielsen. genvalgt
• Henning Kristjansen. genvalgt
• Erling Jensen. genvalgt

11. Valg af suppleanter:
På valg er følgende:

• Else Jensen. genvalgt
• Vagn Ove Madsen. genvalgt

12. Valg af revisorer:
På valg er følgende:

• Grethe Andersen, genvalgt
• Ellen Hansen. genvalgt
• Suppl. Karin Jørgensen. genvalgt

13. Eventuelt. Forslag til PC-værksted, hvor folk kunne få behandlet problemer med deres computere blev vel 
modtaget. 
Hanne Kaalund advarer mod falske e-mail, som tilsyneladende kommer fra Skat, hvad de absolut ikke gør. Man 
opfordres til at opgive kontonumre mv, hvilket kan være fatalt.

                        Referent: Dirigent

Ole Fredslund Otto-V Kaalund
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Bilag 1:

                 Generalforsamlingen i Senionet Nordfyn 2011.

Formandens beretning for år 2010.

Medlemsstatus for 2010, Vi startede året med 332 medlemmer, men ved den ordinær
Generalforsamling 2010 blev det besluttet, at udskille data-stuen Mejeri gården i Otterup
til selvstændig forening.

Derved blev medlemstallet  også delt, således de som tilhørte Otterup Data-stue overgik
til Otterup.
Foreningen Seniomet Nordfyn forblev uændret men der skete en regulering af medlemstallet
således sluttede vi året med 203 medlemmer.
Der blev ved den ekstra ordinære generalforsamling, foretaget vedtægtsændringer, således
blev bestyrelsen reduceret fra 9 medl. til 5 medlemmer.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følg.:

Chr. Madsen Jensen, formand
Hans Chr. Nielsen, næstformand
Bent Bendixen, kasserer
Henning Kristjansen, sekr.
Erling Jensen, bestyrelsesmedl.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet de opgaver der løbende
har været, det er ikke de store sager, som har været.         
Foreningen driver nu kun data-stuen i Bogense, hvor vi fortsat har lejet os ind i UpN.
Det har ikke i 2010 været muligt, at få en satellit data-stue i Søndersø.

Vores økonomi har været bygget på § 18 tilskud samt lokaletilskud fra Folkeoplysningen.
samt medlemskontingentet, men økonomisk er vi kommet igennem 2010 med et overskud.
Vedr. opdatering af maskinerne til Windows 07 er dette opgivet da maskinerne ikke har
kapacitet nok. (derfor har vi søgt Energi Fyn om nye maskiner da UpN umiddelbart ikke har
økonomi selv)

Data-stuen har i 2010 været ledet af Otto V. Kaalund som også dermed er tilknyttet bestyrelsen
som ad' hoc medlem.

Data-stuen Startede med 9 hold, men der var venteliste til et hold ekstra, så det lykkedes Otto
at få stablet et undervisningshold sammen, så holdet kunne etableres. Så der har i 2010 været
undervist i alt 10 hold med ca. 12 elever på hvert hold. Der har været undervist i ca. 25 uger.
Udover undervisning i det grundlæggende Edb, har der også i sidste halvår været undervist
i Nem -ID. hvor medarbejder fra Skat i Middelfart har været og gennemgået det for alle
brugere og det har så, indgået i undervisningen bagefter.
Der er også i efteråret 2010 blevet undervist i brugen af Net-Bank, som har været henlagt
til de 2 banker i Bogense.

Der har været afslutning efter 1 halvår med kaffe og lagkage, samt andet halvår med gløgg og
æbleskiver, der har deltaget ca. 90 medlemmer hver gang, stor succes.

Slægtsforskningen har i hele året kørt et hold for nybegynder og et hold for øvede, der har
deltaget imellem 15 og 20 i undervisningen, holdene møder på skiftende tirsdage, således at
der er et hold hver tirsdag.

Vedr Foreningens hjemmeside er denne blevet tilpasset efter, at Data-stuen i Otterup er
 blevet udskilt, den er i 2010 blevet brugt lidt mere, men ikke nok, men til gengæld koster
 den, så heller ikke foreningen så meget.
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Til sidst en stor tak til lederen af data-stuen Otto V. Kaalund og hele hans stab af tovholdere,
 uden jer kunne dette ikke køre.
 
Tak til Ole Fredslund for din tålmodighed som Webmaster, jeg ved du brænder for at vi
 skal bruge dig og vores hjemmeside noget mere.
 
Til slut en tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde.
 
Bogense d. 9. marts 2011
 
Chr. Madsen Jensen, formand

Bilag 2

 Regnskab 2010
 
 Indtægt    Udgift
 
Kontingent              40.350,00     Lokaleleje datastuen UPN                38.000,00
Nordfyns Kom. § 18 tilskud      18.000,00     Diverse datast. Bogense                         100,00
Nordfyns Kom. Lokaletilskud   22.824,00     Drift foreningen                            3.686,31
Sponsorat Otterup                2.000,00     Kørselsgodtgørelse                            1.485,50
Renter                     96,55     Porto m.m.                               258,00

    Generalforsamling og møder                2.032,55
     Drift Otterup                             4.708,66
             __________       Afregning m. Otterup                         25.291.34
                                            I alt 83.270,55      I alt                    75.562,36

    Årets overskud                             7.708.19
                                     Balance  83.270.55                                                          Balance  83.270.55
 
 
   
 Status 31/12-2010
 
  
Bankbeholdning 01/01-2010      58.637,01      Bankbeholdning 31/12-2010              66.345,20
Årets overskud0                7.708.19                                                                          ________
 Balance 66.345,20             Balance  66.345,20
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 Bilag 3

Målsætning for Seniornet Nordfyn 2011/2012.

            Tilpasset aktivitetsplan 2011.

              Fastholde vores medlemstal på ca. 200.

              Vedr. vores økonomi har vi fra Nordfyns kommune § 18 fået kr. 10.000
              og forventer at få lokaletilskud  på omkring 12.000 som er tilskuddet fra 2010.
              Samt kontingent indtægterne.
              Vi krydser fingre for at vi vedr. vores ansøgning til Energi Fyn vil få mulighed for
              at få skiftet maskinparken. Ellers må vi forsøge om der er andre puljer.
              
              Vores bruger tal på ca. 120 ugentlig og ca. 20 - 25 brugere til slægtsforskning 
              det er hvad vores data-stue pt. kan rumme.

              Der må gerne komme nye tovholdere til ( i 2010 lykkedes det os at få 4 nye tovholdere
              men der var også en som stoppede, så der blev en tilgang på 3.
              Så 2-3 nye i 2011 ville være godt.

              Mål for 2012.

            Oprette vores medlemstal
              Arbejde for en stabil Økonomi
              Fortsat være på vagt, såfremt der byder sig mulighed for etablering af en 
              Afd. i Søndersø, da der fortsat er en del som kommer i data-stuen i Bogense
              fra  Søndersø gamle kommune.

              Bogense d. 9. marts 2011.

              Chr. Madsen Jensen
              Formand.
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Bilag 4

Budget 2011

     
Indtægter Tilrettet Udgifter Tilrettet

Kontingenter 40.000 25.000 Husleje UPN 38.000 38.000
Nordfyns kom. § 18 10.000 10.000 Diverse Bogense 2.500 1.000

Lokaletilskud 16.000 13.000 Drift Otterup 8.000 0

Sponsorer 0 0 Div. Otterup 2.500 0

Renter 400 200 Div. Forening 8.000 4.000

Kørsel 4.000 1.500

Generalf. Møder 3.400 2.200

______ ________ Til disposition _________0 _______1.500

Balance 66.400 __48.200 Balance ____66.400 ______48.200

Budget 2012

Indtægt Udgifter

Kontingent 25.000 Husleje UPN 38.000
Nordfyns kom. §18 10.000 Div. datastuen 1.000
Lokaletilskud FO 13.000 Drift foreningen 4.000
Renter 200 Kørsel 1.500

Generalf. møder 2.200
______ Til disposition _1.500

Balance 48.200 Balance 48.200
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