
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26.04.2011 
 
Til stede var: Ole Knudsen, Ole Søndergaard, Inge.Lise Vilsbøll, Bente Kjærsgård 
Hansen, Susanne Strunk 
 
Dirigent: Ole Knudsen 
Referent: Susanne Strunk 
 
Referater for sidste bestyrelsesmøde bliver godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
Med hensyn til brunch-arrangementet opfordrer vi næste års bestyrelse at overveje at 
invitere alle i udvalgene og ikke kun tovholderne. 
Medlemsaftenen gentages til efteråret - dog med mere struktur/planlægning til aftenen 
og evt et sted hvor vi kan spise medbragt mad, Bente undersøger muligheder for 
lokaler. Planen er umiddelbart 2 medlemsaftener om året. 
 
Place2book.com: Et bookingsystem der kunne være aktuelt for vores forening da man 
kan betale direkte med dankort i stedet for kontooverførsler, dette vil lette arbejdet for 
Mona og også gøre det nemmere for vores medlemmer. Susanne prøver at sætte det 
op for at se om vi skal bruge det. 
 
Nyt fra grupperne: 
 
Ole S fremlagde mundtligt budget for sheltertur til Svendborg - det blev godkendt. 
 
Susanne fremlagde spørgsmål fra festudvalg - hun melder tilbage til dem. 
 
Bente fortæller at Single-guiderne laver ny introaften d 17. Maj og lejer lokale hertil, 
der er intet nyt fra den nye Svendborggruppe. 
 
Angående vores hjemmeside lægges der tryk på at det er Ole S der er webmaster og 
kun ham der administrerer denne. Dette vil der også blive gjort opmærksom på på 
hjemmesiden. 
 
Tilskudspolitik debatteres - Ole S vil formulere en ny som lægges på hjemmesiden så 
ingen er i tvivl om holdningerne til dette. 
 
Underholdning til jubilæumsfest: Anne-Grethe vil gerne samle nogle medlemmer og 
lave en form for revy-underholdning, hun får en gruppe på hjemmesiden hvor hun kan 
videreformidle ud til vores medlemmer og vi informere i nyhedsbrevet om det. 
 
Samarbejde med andre SRC afdelinger debatteres - den lukkes med at man tager 
stilling til dette fra gang til gang - dog er man selvfølgelig altid velkommen til at 
invitere medlemmer fra andre byer og også selv deltage i andres aktiviteter. 
 
Reklamer i kalenderen: Her er vi blevet enige om at det kun er vores egne SRC 
arrangementer der kommer i kalenderen, reklamer for andre arrangementer vi ikke 
komme med. Her er der til gengæld mulighed for at lave et opslag på opslagstavlen 
hvis nogle vil være kontaktperson for at samle sammen til et arrangement. 
 



 

 

Alt til kalenderen som ikke er fra grupperne godkendes af bestyrelsen inden det bliver 
lagt ind, dette for at holde vores kalender “ren” og i stedet får lidt mere gang i 
opslagstavlen. 
 
Vores 3 opslagstavler samles til en - Ole S sørger for dette. 
 
80ér rock: Der blev vedtaget at foreningen ikke køber billetter til 80ér rock - i stedet 
kan man med fordel benytte opslagstavlen hvis nogle ønsker at følges ad. 
 
Næste møde mandag d 23. Maj kl 19 hos Bente. 
 
Susanne 


