
Referat af SRC bestyrelsesmøde 7. november 2011 
  
Til stede var: Ole K, Ole S, Karl-Åge, Ingelise, Bente og Susanne 
  
Dirigent: Ingelise 
Referent: Susanne 
  
Referatet fra sidste møde godkendes. 
  
Medlemsaften: 
Generelt var det en positiv aften med godt fremmøde, ca 40-50 medlemmer. 
Angående dans, vil det være en god ide at nævne til fester at også damerne byder op på lige vilkår som 
mændene. 
Opslagstavlen, den skal bruges meget mere, men den skal dog ikke ligge på forsiden som nogle ønskede. 
Medlemsaftener: Robert og Jimmi ønsker at køre flere medlemsaftener, der bliver besluttet at vi prøver hver 
6. fredag. 
                         Der oprettet en "pind" på hjemmesiden og retningslinierne for gruppen videregives til 
Robert. 
                         Gruppen er på prøve indtil generalforsamlingen 2012 
Cykelhold, Ingelise fortsætter projektet når hun vender hjem fra ferie. 
Nytår, det bliver nytår som altid og festen holdes på Glentevej. Budgettet skal være klart inden næste 
bestyrelsesmøde som er d 5. december 
Tovholder madgrupperne, da Helle Zacco ikke er i foreningen mere har Bente overtaget rollen som tovholder 
for madgrupperne, hjemmesiden er opdateret. 
  
Budgetter generelt: 
Når der skal godkendes budgetter skal de foreligge skriftligt inden bestyrelsesmødet så vi kan diskutere dem 
samlet. Det skal ikke foregå på mail. 
  
Nyt fra grupperne: 
Bente synes generelt at der skal ryddes op på de forskellige sider. 
Rabatordningen på Fittnessworld er forsvundet - Ole S får den synliggjort den igen ! 
Single-guiderne, der er pt kun 2 singleguider, vi ønsker minimum 4, Bente giver besked så de selv kan 
prikke nogle ud. Til intromøder står der på indbydelsen at der vil være bestyrelsesmedlemmer til stede, der 
skal de lige huske at spørge os. 
Powerwalk, Kim skal også have tilsendt tovholder-liste 
Bio, det er længe siden vi har set et bio arrangement, Ingelise tjekker op 
  
Generalforsamling 2012, Ole K sørger fpr at leje hus 88 til enten 11/2 eller 18/2-12 
  
Nyhedsbrev, der bliver besluttet at nyhedsbrevet kun skal sendes ud når der rent faktisk er nyheder. De 
faste aktiviteter skal ikke længere sendes ud. Dette vil forhåbentlig få vores medlemmer til at bruge 
hjemmesiden noget mere og måske også opslagstavlen. 
Hvis nogle af vores tovholdere ønsker at få annonceret noget i nyhedsbrevet kan vi sagtens sende det ud, 
hvis vi får en færdig tekst. 
  
Næste møde bliver 5. december hos Ole K - Mona og Søren Koch inviteres også  
  
Susanne 
 


