
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 1.07.2010. 

 

Til stede var: Ole K., Ebbe, Gurli, Ole S, Helle Z, Søren K, Inge og Rie. 
 

1) Dirigent: Ole K.        Referent: Rie 

2) Ved gennemgang af referatet fra sidste møde, blev det bemærket, at bestyrelsen stadig har til opgave at 
få lagt en beskrivelse af bestyrelsens opgaver, ansvar og pligter på hjemmesiden. 

3) Økonomien pr. 1.07.2010 ser ud som følger:  

 

 

4) Medlemsadministrationen meddeler at der pt ses den sædvanlige nedgang i medlemstallet i 
sommerhalvåret, og SRC Odense’s medlemstal ligger lige under 200. 

 

5) Naturgruppen arrangerer en sheltertur som der ansøges om underskudsdækning til. Der er fremsendt 
budget, som er godkendt og underskudsdækninger er bevilget. 
Aktivitetsgrupperne er blevet fordelt på følgende bestyrelses kontaktpersoner: 
Bog & Debat: Ole S. 
Naturgruppen: Ole S. 
Svømning: Helle Z. 
Redaktør nyhedsbrev: Helle Z 
Singleguider: Helle Z 
Madklubber: Helle Z 
Pool: Ole K. 
Dans: Ole K 
Løb & Motion: Ole K 
Web: Ole K 
Bowling: Rie 
Eksterne kontakter: Rie 
Økonomi udvalg: Rie 
Festudvalg: Rie 
Badminton: Rie 
Kulturbisserne: Rie 
Praktikerne: Gurli 
Nyhedsredaktion: Gurli 
Biografgruppen: Gurli 
Fredagscafé: Ebbe 
 



 

6) Suppleanterne mødte alle op, og er informeret og opdateret omkring de opgaver, problemer og tiltag der 
har været i bestyrelsen siden generalforsamlingen. Ole S og Helle Z har indvilliget i at træde ind i 
bestyrelsen efter Poul og Berits udtræden. Inge og Søren K forbliver suppleanter. Søren K med mødepligt. 
 

7) Ole S og Helle Z har indvilliget i at træde ind i bestyrelsen efter Poul og Berits udtræden. Inge og Søren K 
forbliver suppleanter. Søren K som kasserer med mødepligt. 
Bestyrelsen består således fremover af Rie ( formand) Ole K ( næstformand), Ebbe, Gurli, Ole S og Helle Z. 
 

8) Helle Z påtager sig, indtil videre, i samarbejde med Gurli mf at forfatte nyhedbrevet og herigennem 
markedsføre foreningen, iht den procedurebeskrivelse vedr. nyhedsbrevet som er . 
 

9) Ole S. har påtaget sig by webmaster posten og er allerede godt i gang. 
 

10) Ebbe og Ole K har haft et godt og konstruktivt møde med Henrik Ishøy fra Supersingler, og der arbejdes 
nu på et fremtidig samarbejde med Henrik, fremdeles i fest regi. Det besluttes at reklamere for Supersingler 
på hjemmesiden under nyt menupunkt som kunne hedde ” eksterne singleaktiviteter”. Ole S opretter sådan 
et menupunkt. 
 

11) Alle blev fotograferet og portrætbillederne lægges på foreningssiden med navn og mailadresse under, så 
medlemmerne kan genkende bestyrelsens medlemmer, samt nemt kontakte rette vedkommende. 
 

12) Der var ikke noget under evt. 
 

13) Næste møde bliver d. 12. august 2010 kl.19.00 hos Ebbe. 

 

 

 

 

 


