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Bestyrelsens beretning ved Generalforsamling 8. februar 2014  
 
Præsentation af bestyrelsen:  
Bente Kjærsgaard Hansen, Torben Dam, Ole Søndergaard, Marianne Husted og Erling Hyldig.  
Indenfor en uge måtte vi foretage en rokade i bestyrelsen idet 2 bestyrelsesmedlemmer valgte at 
trække sig pga. anden prioriteringer i sit liv.  
 

Bestyrelsens prioriteringer.  
 
1. Styr på medlemsadministration og økonomi. 
At man får et medlemskort, når man har melder sig ind i foreningen, en reminder, når man ”glemmer” 
at forny. Et imponerende arbejde med at håndskrevne kuverter, medlemskort og at med sende, en 
personlig hilsen. Ikke at glemme opgaverne med at udsende månedlige nye medlemslister mm. Flot 
arbejde og stor tak for det. 
Også en kæmpe tak til kasserer og revisor for at vi har orden i regnskaberne. Her bruges frivillige 
kræfter på at betale regninger i tide og at budgettere mm. Der har altid været et positivt samarbejde, 
som der er sat stor pris på. 
  
 

2. MEDLEMMER.  
Medlemstallet er pt 270 personer, 154 kvinder og 116 mænd. Gennemsnitsalderen er 54 år. 
 
En stor singleguideindsats er årsag til at nye føler sig rigtig godt taget imod og at de modtager god og 
fyldig information om SRC Odense. Stor anerkendelse af det store arbejde singleguiderne laver. 
 

3. Landsforeningen.  
Vi er en ud af 12 SRC byer. Det er godt at kunne samarbejde/ snakke sammen og høre, hvordan andre 
SRC byer får alt til at fungere. Vi har også en årlig landsfest for alle 12 SRC byer. I år i sep. Hvor ved vi 
endnu ikke. 
 På landsplan er SRC medlemstallet faldet fra 1900 medlemmer til 1400 medlemmer. I september er 
der generalforsamling i Landsforeningen, hvor nuværende formand ikke genopstiller til valg. 
 

4. Aktivitetsgrupperne.  
Det første punkt på ethvert bestyrelsesmøde har været: nyt fra grupperne. Hvert bestyrelsesmedlem 
har et antal grupper at være kontaktled til. Der er opstået madgrupper, Kreativ hold, rejsegruppe, 
læsegruppe mm i årets løb og her har bestyrelsen haft en god kontakt og evt. støttet en opstart. Der er 
en stor anerkendelse af alle de frivillige tovholdere, der holder hjulene i gang i alle aktivitetsgrupperne. 
Der er i maj måned afholdt Grill arrangement for de frivillige i foreningen. Arrangementet er afholdt i 
kanoklubben i Seden. Meningen med disse møder er at påskønne den indsats der gøres fra de mange 
frivillige i grupperne, samt at alle kontaktpersoner og frivillige har mulighed for at hilse på hinanden. 
 
 
 



5. Medlemsmøde  

Der er afholdt medlemsmøde i oktober i Ravnebjerg forsamlingshus. Her deltog 79 medlemmer, hvor 
der var gruppe snakke og senere fællessnak om relevante emner. Stor enighed i at det var en succes. 
 

6.Vedligeholdelse hjemmesiden og Facebook gruppen. 

Stor tak til webmaster og webadministrator for gennem året at sørge for en flot og til stadighed opdateret 

hjemmeside. Det er en fryd at alt ser så godt og overskueligt ud på hjemmesiden og at I altid er villige til at 

hjælpe nye grupper med at komme i gang med at præsentere sig godt på hjemmesiden mm. 

Også tak til administratorerne af foreningens Facebook gruppe, der for alvor er kommet godt op at køre. 

Her gøres også et stort arbejde. 

7. Leje og låne af kommunens lokaler. 

Der er i 2013 givet tilladelse fra Fritidsafdelingen til at SRC Odense må låne og leje kommunens lokaler 

under fritidsloven. Dvs. at vi kan fx ikke holde klubaftener med tilfældige deltagere, men gerne etablere 

fortløbende hold med ansvarshavende tovholder. Pt låner vi et håndarbejdslokale, hvor et Kreativhold 

mødes en fast ugedag med en ansvarlig tovholder/ underviser. Hvis andre aktivitetshold vil være 

interesserede i at låne eller leje et lokale retter man henvendelse til bestyrelsen. 

8. Nyhedsbreve og Eydes. 

Der har været udsendt nyhedsbreve efter behov til de ca. 800 modtagere. Her takker vi for god frivillig 

hjælp til at forfatte og til at udsende. 

Hver fredag samles en stor flok medlemmer på Eydes for at fredagshygge. Der er et godt samarbejde med 

restauratøren, der tilbyder SRC Odense nedsatte priser. I december kunne vi ikke være på Eydes 4 gange 

grundet julefrokoster. I stedet fik vi aftale med det nyåbnede Old Irish Pub. Det gik nogenlunde, især fik vi 

favorable rabatter. 

Bestyrelsen har desværre ikke været så synlig til fredags sammenkomsterne, hvilket kun kan anbefales den 

nye bestyrelse at være. 

 


