
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 28.04.2010. 

 

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

1) Dirigent: Ole K.        Referent: Rie 

2) Ved gennemgang af referatet fra sidste møde, var der intet at bemærke. 

3) Økonomien pr. 1.04.2010 ser ud som følger:  

 

Vi kan ikke se hvor udlægget for 60’er rock billetterne gemmer sig, så Rie kontakter Søren K. vedr. dette. 

 

4) Medlemsadministrationen kører fortsat helt efter bogen, og SRC Odense tegner omkring 212 medlemmer. 

 

5) Ved arrangementet for foreningens kontaktpersoner, kunne alle repræsenterede aktivitetsgrupper melde 
positivt ud omkring gruppernes aktiviteter. Så intet andet end godt nyt på dét område. Festudvalget efterlyser 
dog nye idéer og forslag til bedre fester. Af forslag fra bestyrelsen er sene fester uden mad, men med køb af 
f.eks sandwich og fri bar en ny mulighed.  

 

6) Den 8.05.2010 afholdes der formandsmøde/webmøde i Silkeborg. Rie er forhindret i at deltage dén dag, 
så Ole K. tager af sted i stedet. Der er forud for formandsmødet indgivet skriftligt debatoplæg fra bestyrelsen,  
til samtlige formænd, samt landsbestyrelsen, hvor bl.a. hjemmesidens farver samt Landsbestyrelsens rolle 
fremover ønskes defineres. Vi håber på enighed om farvetema skift på hjemmesiden snarest. 

 

7) Der er stadig uenighed om hvordan tilskuds / underskuddækning politikken skal være helt konkret 
fremover. Bestyrelsen holder indtil videre fast i de for år tilbage vedtagne regler vedr. dette, som kan ses på 
hjemmesiden. 

 

8) Hjemmesiden blev endnu engang diskuteret. Odenses byside har ændret Layout markant det sidste halve 
år, og skiller sig så markant ud fra de andre bysider, både hvad farve samt mangel på SRC logo angår, at 
det vedtages at ændre layoutet tilbage til et udseende som minder mest muligt om de andre bysider forud for 
formandsmøde 8.05. Efter formandsmødet regner bestyrelsen med at alle byers sider får en kraftig ændring i 
fællesskab til nye og mere brugervenlige farver, samt enighed om hvordan logoet skal fremtræde. 

 



9) Berit ønsker at træde ud af bestyrelsen. Vi kontakter suppleanterne for at høre om der er interesse i at 
overtage Berit’s plads. 

 

10) Der blev fastsat bestyrelsesmøder året ud på følgende datoer: 

Torsdag d. 3. juni 
Torsdag d. 12. august                 
Torsdag d. 14 oktober 
Fredag d. 26. november 

Således oplevet af Rie. 

 

 

 

 


