
Referat fra julebestyrelsesmøde den26/11 2010                                                                           

Deltagere: Ole Søndergård, Ole Knudsen, Ebbe Foged, Helle Zacco og Gurli Mortensen.                             

Afbud pga. sne fra Rie. Søren og Mona berigede mødet. 

1. Referent og ordstyrer:  Gurli  og Ole S. 

Mødet startede med en uformel diskussion om Landsbestyrelsens opfordring til at alle SRC afdelinger skal 

bakke op om Hernings eksklusion at et medlem. Det er Odenses holdning at vi vil gøre alle afdelinger 

opmærksom på, at der ikke er hjemmel i Landsvedtægterne til en generel eksklusion fra alle afdelinger og  

vi  kan ikke handle på en mundtlig aftale af uvis oprindelse.  

En eksklusion ville desuden være umulig at administrere – navnlig da vi ikke har fået oplyst navn og årsag. 

2. Referat fra sidste møde: 

Vi drøftede gratis gæstekort til inviterede venner til medlemmer. Forslaget faldt fordi det vil være for svært 

at administrere og 1 måneds medlemskort giver foreningen en god indtægt. 

Resten af referatet blev godkendt. 

3. Økonomi: 

Fremsendt status fra Søren ser rigtig pænt ud. Øget beholdning skyldes især at vi ikke har investeret i 

billetter til 60’er rock i år, samt at bestyrelsen selv har finansieret møderne. Da det ikke er meningen at øge 

overskuddet beslutter vi at  henstille til ny bestyrelse 2011 at der afholdes 

Et medlemsmøde om året samt 

Fest for alle aktive medlemmer i udvalgene ud over middag og erfaringsudveksling for tovholdere og 

bestyrelse. 

Der gives desuden rødvin til afgående medlemmer fra bestyrelse, udvalg og tovholdere. 

4. Medlemsadministration 

Går rigtig godt med Mona ved roret. Vi har pt. 207-209 medlemmer. 

5. Nyt fra aktivitetsgrupperne 

Praktikkerne ændres til at være brugerstyret hjælp medlemmerne imellem via opslagstavlen. 

Forslag om at oprette Spilaftener og Hyggeaftener – hvem kunne tænke sig at være tovholder? 

Kulturbisserne skal frem over køre deres drift af aktiviteter ligesom andre udvalg (hvilket også sker pt.), dvs. 

aflevere realistisk budget med brugerbetaling og et endeligt regnskab med garanti for underskudsdækning. 

Et nyt festudvalg står klar til at overtage lister, systematik og fornøjelsen ved at tilrettelægge flere 

fremragende fester for SRC medlemmerne. 

Ebbe vil forsøge at starte en kortklub og bliver tovholder på denne. 

6. Ny udformning af vedtægter 



Enighed om at få luget ud i uklarheder og gøre vedtægterne mere overskuelige. Vi beslutter at læne os op 

af Kbh.’s opbygning og få Svend til at gennemgå de reviderede vedtægter, så de er klar til at blive vedtaget 

på den kommende generalforsamling. 

Forslag om at fremtidige vedtægtsændringer kun kan ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 

(ordinært eller ekstraordinært indkaldte generalforsamlinger) 

Det skal angives hvordan og hvornår der skal indkaldes. 

Forslag fremsendes med en frist på 14 dage frem for som nu 1 uge. 

Fjerne det forpligtende i samarbejdet med Landsbestyrelsen i sidste afsnit – se Kbh’s vedtægter. 

7. Generalforsamling 2011 

Afholdes i Hus 88 den 19. februar 2011 kl. 17.00. 

Helle undersøger pølsebord med salat og tærter hos Tusindfryd.dk (Pris ca. 90 kr) 

Prisen bliver som sidste år kr. 50 for spisning, fri vin, vand og øl under generalforsamling og spisning. 

Derefter åbnes der for salget fra baren med de sædvanligt lave priser og mulighed for at købe en cognac og 

bailey til kaffen 

Vi drøftede muligheden for at krydre aftenen med musikalsk underholdning fra kl. 21-23. Helle undersøger 

mulighederne. 

Der udarbejdes en opfordring til at melde sig på hjælperliste sammen med  tilmeldingslisten (Ole K). Mona 

står for opdateringerne på betaling for spisning. 

Svend opfordres  til at påtage sig dirigentrollen 

Søren Black eller Liselotte opfordres til at lave referat 

Arne opfordres til at styre teknikken 

Afgående bestyrelsesmedlemmer: Rie og Gurli genopstiller ikke, Ebbe vil gerne skiftes ud med yngre 

medlemmer hvis det er muligt. Resten står til rådighed for genvalg. 

Ole vil opfordre Kulturbisserne til at finde et emne til bestyrelsen. 

Ole S. mener der bør findes 8 suppleanter som vælges i ikke prioriteret rækkefølge – er selv et emne her. 

8. Eventuelt                                                                                                                                                                      

Ole S. luftede mulighederne for at danne en seniorforening /netværksforening for alle - par såvel som 

singler. Der vil være mulighed for at få kommunal støtte, låne lokaler m.m. 

Ebbe vil undersøge muligheden for at låne lokaler i Pantheonsgade, hvor de Radikale holder til. 

9. Næste møde                                                                                                                                                               

Den 13. januar 2011 kl. 19.00 hos Helle 

Rettelser og tilføjelser til referatet er velkomne, da jeg muligvis er gået glip af noget ind imellem. 

Gurli  


