
Referat af bestyrelsesmøde 5. december 2011 
  
Til stede var: Ole K, Bente, Inge-Lise, Karl-Åge, Mona, Søren, Susanne. 
Der var afbud fra Ole S. 
  
Dirigent: Inge-Lise 
Referent: Susanne 
  
Referatet fra sidste møde godkendes. 
  
Nyt fra grupperne:  
  
Bente har holdt møde med single-guiderne, de mangler et par ekstra folk og de prikker selv på dem de 
ønsker der skal være med. 
Madgrupperne starter nyt op i januar. 
  
Inge-Lise bliver kontaktperson for medlemsaftenerne, Robert er tovholder. 
  
Ole fortæller at hjemmesiden nu er opdateret til nyeste version og at der bla kan linkes direkte fra 
kalenderen til facebook. 
  
Karl-Åge opfordrer vores medlemmer på festudvalgets vegne til at holde øjne og ører åbne for lokale til 
nytårsaften 2012 hvor der kan være mere end 50 personer. 
  
Foreningen historie: Der er oprettet en underside til hjemmesiden hvor der bliver skrevet om foreningens 
historie. 
Arne Bo Nissen og Ole K arbejder på sagen. 
  
Søren foreslår at alt hans materiale om SRC (økonomi) kommer i en mappe på hjemmesiden, et såkaldt 
arkiv, dog med begrænset adgang. 
  
Generalforsamling 2012: 
Dato: 11/2-12, søjlehuset er booket. 
Man skal være medlem for at deltage 
Susanne sender mail til festudvalget for at spørge om de vil påtage sig at holde en fest efter gf. 
Der er aftalt følgende: 
Maden må koste 100,- pr person 
Gratis drikkelse fra 17-21 - herefter egen bar 
Bandet må max koste 6000,- 
Kaffe/the og småkager på bordene under gf 
Det er gratis at komme til gf, men spisning og festen vil koste 75 ,- for medlemmerne 
  
Ole K spørger Gurli om hun vil være referent 
En dirigent udpeges 
Hvis festudvalget ikke vil tage sig af kaffe og småkager, spørges suppleanterne 
  
Susanne laver forslag til beskrivelse af gf til hjemmesiden 
Forslag til gf skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før gf, ligeledes skal dagsorden være klar 3 uger 
før. 
  
Mona fortæller at gennemsnitsalderen er faldende i øjeblikket. 
 Næste møde bliver 9. januar hos kl 19.30 hos Inge-Lise 
  
 


