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Bestyrelsesmøde 6. juni 09

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.06.2009

Til stede var: Ole K., Gurli, Berit, Poul og Rie.

1.Dirigent: Ole K.    Referent: Rie

   

2. Referat fra sidste møde: Ingen kommentarer til dette.

 

3. Økonomi: 
Andelskassen Fyn: 
Foreningskonto:       10225,84
Festkonto:                         0,-
Ad Hoc konto:            2850,-

Sparekassen Fåborg:
Foreningskonto:      31332,85
Festkonto:                17380,-
Ad Hoc konto:             475,-
Derudover et ” tilgodehavende” vedr. 60’er rock på kr. 13775,- (kr. 17100,- - 
kr.3325,-)

4.Medlemsadministrationen:
Irene ønsker at stoppe som administrator, senest pr. 1.01.2010. Ny 
administrator søges nu, så Irene får god tid til at sætte ny administrator ind 
i tingene.
Der er bred enighed om at det er noget rod at man kan købe 1. Mdr. medlemskab 
for kr. 50,- i forbindelse med fester, men ellers ikke. Det vedtages at 1 mdr. 
medlemskab fremover koster minimum kr. 60,- uanset hvad.

5. Nyt fra aktivitetsgrupperne:
SRC gruppen har skiftet navn til Kulturbisserne, og har sat gang i nye og 
geniale tiltag, bl.a samarbejde på tværs mellem flere grupper. Vi er positivt 
spændte på forløbet fremover. Rie tager kontakt til Leif Jæger og informerer 
omkring budgetter og økonomi, da hytteturen desværre genererede et underskud på
trods af et forudgående budget i balance.
Festudvalget har søgt om ”sikkerhedsnet” til kommende fest, da der satses på 
live musik. Dette bevilges.

6. Formandsmødet d. 13.06.09:
Ved Formandsmøde i Fredericia var hovedemnet den nye SRC hjemmeside, som nu er 
stort set færdig. Siden er blevet finansieret af en del af overskuddet fra 
landsfesten i Silkeborg, som gav kr. 57000,- i overskud. Der er indkaldt til 
Webmastermøde d. 22. + 23.08.09 og Erling har sagt ja til at deltage. Evt. 
fremtidige ønsker til ekstra moduler på hjemmesiden kan fremføres, og ved 
formandsmødet var et betalingsmodul et stort ønske hos alle.
Flere formænd/foreninger har ønsket et banner til brug ved deltagelse i 
offentlige arrangementer, som f.eks markeder m.m. Vi kan købe et banner med 
logo på 80 x 2 m. til kr. 643,75 pr. stk. og SRC Odense bliver indehaver af ét 
stk.
Og så vokser foreningen formentlig med endnu en lokalafdeling, da man ønsker at
starte op i Maribo. Charlotte Plander, som vil være iværksætter i Maribo, er 
indbudt som observatør ved næste Landsgeneralforsamling.
Horsens og København har stadig ikke endelig godkendt de nye fælles vedtægter, 
og da dette er et stort problem, skal en løsning findes ved den kommende 
Landsgeneralforsamling. Der blev debatteret andre mere ”spiselige” forslag til 
punktet vedr. foreningsformuer.

Næste formandsmøde er d. 16.01.10 i Vejle.

7. Fynske Singler:
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Ole K. og Rie deltog i stormøde ved Fynske Singler. Det viser sig at folderen, 
som burde have været opdateret og på gaden for længst, er blevet syltet. Og det
til trods for alle implicerede foreninger betalte kr. 200,- ved sidste stormøde
til dette formål. Derfor gik aftenen primært med at få styr på folderen, og den
bør komme på gaden i opdateret udgave inden længe. Ole K. blev valgt ind i 
styregruppen.

8. Evt.: Landsgeneralforsamling.
Landsgeneralforsamlingen er d. 25. + 26.+27. September 2009 i København. Ole K.
og Rie deltager fra SRC Odense. Da dagsorden fremsendes i god tid forud for 
Landsgeneralforsamlingen, er vi enige om at imødekomme flere medlemmers ønske 
om indsigt og taleret forud for Landsgeneralforsamlingen, så et medlems 
debatmøde fastsættes til d. 14.09.09, og Gurli kontakter Erling for hjælp til 
leje af lokale til formålet i Kulturmaskinen, da disse lokaler er lidt 
hyggeligere end Højstruphave. På denne måde vil bestyrelsens repræsentanter 
kunne tage til møde og tale medlemmernes sag.

9. Næste møde bliver d. 20.08.09 hos Poul. 
Bestyrelsen går på sommerferie. J

 

Således oplevet af Rie.
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