
Referat af SRC bestyrelsesmøde 28.6.13 

 

1)Sidste  referat blev godkendt 

2)Formanden orienterede om nyt fra Landsforeningen og nyligt afholdt Formandsmøde. 

3) Nyt fra grupperne : 

Det går generelt godt og støt med de forskellige faste aktiviteter. Singleguiderne har lige afholdt møde og 

er nu 5 singleguider. 

Festudvalget har pt. 3 medlemmer og de er i gang med at planlægge næste fest som en temafest. 

Det er lidt usikkert, hvordan det går med Assensgruppen, men det følger vi op på. 

4) Facebookprincipper 

Bestyrelsen har besluttet, at SRC Facebookgruppen skal være en lukket gruppe. Gruppen er kun for 

medlemmer af SRC. 

Bestyrelsen har besluttet, at der skal ( om muligt ) være en administrator fra bestyrelsen. 

SRC Odense Facebookgruppen er til information om noget vedrørende SRC medlemmer, søde hilsener, god 

debat. Oplever administratorerne en debat, der udvikler sig meget negativt slettes tråden. 

Bestyrelsen vil løbende evaluere Facebookprincipperne. 

5)Leje af Odense kommunes lokaler 

Det er tilladt fx at leje et skolekøkken til fast fælles aktivitet med en ansvarlig ” tovholder”. Om foreningen 

må leje en hal er endnu ikke afklaret. Det tager vi hul på efter sommerferien. 

6)Direkte henvendelser til bestyrelsen må ikke besvares enkeltvis, men som en samlet besvarelse fra 

bestyrelsen. 

7) Momspligtig. Efter ferien udfærdiger bestyrelsen en skrivelse til Skat vedr. at få fastlagt om vi er 

momspligtig. 

8) Evaluering af grillaften i Seden 

Det var hyggeligt at spise sammen og at få snakket bredt om SRC emner på tværs af grupperne. Om 

tidspunktet på året skal flyttes må være op til en ny bestyrelse i 2014. 

9) Nye tovholdere skal straks bekendtgøres for bestyrelsen. 

10 )Fryns, gaver og tak. 

Bestyrelsen har åbnet op for at det er muligt at give en vingave som tak for godt frivilligt arbejde. På næste 

møde afklares til hvem og hvornår. 



11)Udleje af foreningens ejendele. Bestyrelsen bestyrer evt. udlån af de ting, SRC Odense ejer. Kort sagt 

skal det lånte afleveres retur i samme tilstand, som da man modtog det. 

12)Økonomi . Vi inviterer kasserer Søren Koch med til næste bestyrelsesmøde og gennemgår status for ind- 

og udgåede poster. 

13)Støtte 

Landsforeningen har adspurgt om vi vil være med til en landsdækkede Radiospot. Vi vil gerne støtte med kr. 

500. 

Ditto vil vi støtte med et engangsbeløb af 500 kr. til opstart af nye aktiviteter : Yoga og Gokart 

14) 

Nyt møde er søndag 25.8 

Ref. Bente Kj. 

 

 


