
Bestyrelsemøde onsdag d. 2010-08-11  
 
Deltagere: Ebbe, Gurli, Ole K og Ole S 
Fraværende: Rie og Helle 
 
1. Referent (Ole S) og dirigent (Ole K) 
 
2. Referat fra sidste møde 
ad. Pkt. 2 i referatet fra sidst – Ebbe sender sit oplæg om bestyrelsesarbejde til Helle og Ole S, der 
ikke kan huske at have læst det. (Ebbe) 
Ellers blev referatet godkendt. 
// der var en kommentar fra Helle - venter 
 
3. Økonomi. 
Økonomien ser sund ud. 
Efter forslag fra kasseren, blev vi enige om at vi ikke længere offentliggør foreningens 
kassebeholdning i referaterne. Da disse lægges på nettet. Tallene fjernes ligeledes fra gamle 
referater. 
 
4. Medlemsadministration 
Vi nærmer os igen de 200 medlemmer. 
 
5. Nyt fra aktivitetsgrupperne 
En misforståelse rettes: Gurli er bestyrelsens kontaktperson til biografgruppen. 
 
Festudvalget:  
- Næste fest er 28/8 i Højby.  
- Der kommer annonce i Søndagsavisen på søndag (der skulle også have været sidste søndag, men 
det kiksede).  
- Reklame er lagt på vores hjemmeside. 
 
Bog og debat: Berit er fortst tovholder, men har meddelt gruppen at hun stopper. Vi afventer at 
gruppen vælger en evt. ny tovholder. Bestyrelsens kontaktperson er Ole S. 
 
Naturgruppen:  
- Sms kæde for spontane naturture stoper for nye tilmeldinger, mens naturgruppen genovervejer 
initiativet. 
- Romsø turen -  naturgruppen får lov at arbejde videre med turen. Pris for at chartre båd er 3450,- . 
Naturgruppen bør undersøge evt. afbestilingsmuligheder samt udarbejde et budget til godkendelse. 
- Sheltertur lørdag 14/8. Pt 6 tilmeldte til gåturen og en der kommer senere. Budget forventes at 
holde (efterfølgende er referent informeret om mulighed for et beskedent underskud). 
 
Pool: starter til september 
 
Carlsen: 25-30 deltagere hver gang. Hver gang er der en stor gruppe der går ud at spiser 
efterfølgende. Der er ca. 2-4 nye hver gang.  
Vi opfordrer alle de ’gamle’ medlemmer til at fortsat at inkludere de nye ’ansigter’ i fællesskabet. 
Det er vigtigt at man føler sig velkommen, især hvis man er ny og usikker på hvem vi er. 



Singleguider og hvem der måtte ønske det (bestyrelsemedlemmer?) er velkommen til at bære et 
navneskilt (singlerock-skilt?), så nye kan finde os, og se hvem de meget gerne må henvende sig til. 
 
6. septemberfest (hvordan går salget? Skal der yderligere tiltag?) 
Her menes salget af billettter til 60’er rock på dyrskuepladsen. Vi har pt. 8 resterende billetter til 
salg, og har kendskab til et medlem der måske ønsker at sælge sin billet. Vi mener at omtale i 
nyhedsbrev må være omtale nok til at promovere salget. Ellers kan vi bruge forsiden af 
hjemmesiden efter sommerfesten er afholdt. 
 
7. Modtagelse af nye medlemmer 
Vores flyers bør genoplives. De kan med fordel bruges på Carlsen, Supersingle, Biocafeen, 
biblioteket, til 60’er rock etc. De bør redigeres og sendes til et rigtigt trykkeri, så de får et fornuftigt 
finish. Rie opfordres til at sende en ’fil’ af det nuværende eksemplar til resten af bestyrelsen. (Rie) 
 
Vores banner blev diskuteret, og vi blev enige om at det havde en begrænset anvendelse, da det er 
stort og klodset. Noget mindre, måske et flag af en slags blev foreslået. Men der blev ikke besluttet 
noget. 
 
Vi opfordrer igen alle medlemmer til at tage pænt imod nye medlemmer og inkludere dem i  
fælleskabet. Vi er generelt rigtig gode til det, og tak for det alle sammen 
 
Måske det kunne være en ide at lave en ny præsentation af singleguiderne på hjemmesiden (Helle – 
singleguiderne) 
 
8. Hjemmesiden (ambitioner, vil vi være en primær oplysningskilde for singler i Odense?) 
Ja, det vil vi gerne, men vi laver fortsat ikke reklame for andre. Vi vil gerne have andres aktiviteter i 
kalenderen, når blot aktiviteten har en intern kontaktperson i foreningen man kan rette evt. 
spørgsmål om aktiviteten til.  
Vi er glade for at vi har lagt billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. Det er rart at have nogle 
ansigter man kan genkende, og samtidig kan man jo får et lille indtryk af hvem vi er. Vi vil også 
tilbyde/foreslå aktiviteternes tovholdere etc, at de kan lægge billede af dem selv på hjemmesiden 
under deres aktivitet. Men det er helt frivilligt om man vil optræde med billede. (Ole S) 
 
9. Landsmødet i Horsens 24-26 september. 
Der foreligger endnu ingen dagsorden, men der afholdes stor fest. 
Rie stiller sig gerne til rådighed som mødedeltager, og det tilbud tager vi imod. Så Rie forventes at 
deltage. 
Det meste af landsbestyrelsen er på valg i år, og eventuelle kandidater fra Odense til landsbetyrelsen 
efterlyses i nyhedsbrev. Foreningen dækker mødegebyr, rimelige transportudgifter, samt andre 
rimelige udgifter (bestemmes senere af bestyrelsen) for delegerede mødedeltagere fra SRC Odense 
(udpeget af bestyrelsen). 
 
10. Nyhedsbrev 
Vi ønsker et nyhedsbrev hver uge. Gerne kort og enkelt. (Helle + Peter,  evt. + Ole S og Ole K) 
 
12. Næste møde torsdag 14 oktober kl. ? hos Ole K 
 

Således oplevet af Ole S 


