
Generalforsamling SRC den 8. februar 2014. 

Søjlehuset 

 

1. Richard Petersen blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Jane H. Skadegaard blev herefter valgt til referent. 

 

2. Som stemmetællere blev valgt Anne-Grete Pedersen og Helle Frøslev. 

 

3. Formanden fremlagde sin beretning. Denne er vedlagt dette referat som bilag. Under 

spørgsmål til beretningen blev der spurgt ind til, om SRC evt. kan leje lokaler af kommunen. 

Formanden forklarede, at det lokale SRC gratis har rådighed over til et kreativt hold på 

Munkebjergskolen, er bevilget af kommunen, fordi det kører som et fortsættende hold med 

en navneliste på deltagere. Vi har ikke mulighed for at få klublokaler stillet gratis til 

rådighed af kommunen. Beretningen blev herefter godkendt.  

 

4. Kasserer Søren Koch fremlagde regnskabet for 2013. Indtægterne fra kontingenter er steget. 

350 personer har indbetalt, og da vi er 272 medlemmer, må det betyde, at nogen har meldt 

sig ind og har betalt ex. for 1 år og så har meldt sig hurtigt ud igen. Beløbet under punktet 

Caféaften var udgifterne til smørrebrød mv. ved vores medlemsmøde i Ravnebjerg 

Forsamlingshus. Mange havde udtrykt stor tilfredshed med dette arrangement. Søren 

bemærkede, at der var lukket nogle konti, og indestående på disse konti var blevet sat over 

på de resterende konti. Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

5. Det blev godkendt, at kontingentet skulle fortsætte uændret. 

 

6. Ingen forslag var indkommet. 

 

7. Valg af bestyrelse: 

Hele bestyrelsen var på valg. Torben Dam og Marianne Husted ville gerne genopstille. 

Følgende navne blev sat på tavlen til valg: 

Marianne Husted 

Torben Dam 

Britta Thygesen 

Lillian Schmidt 

John Højris 

Leif Nielsen 

 

Stemmefordelingen efter et valg blev således: 

Torben Dam fik 92 stemmer 

Marianne Husted 88 stemmer 

Lillian Schmidt 85 stemmer 

Britta Thygesen 78 stemmer 



Leif Nielsen 77 stemmer 

John Højris 53 stemmer 

 

John Højris blev således suppleant, medens de øvrige kom ind i bestyrelsen. 

 

8. Følgende suppleanter blev ud over John Højris valgt: 

Ole Knudsen 

Henning Frøsig 

Lone Nielsen  

 

9. Til revisor blev valgt Marianne Jørgensen. Som revisorsuppleant blev valgt Arne Mørch. 

 

10. Eventuelt: 

Dirigenten slog fast, at alt kunne drøftes her, men intet kunne vedtages. 

Der var forslag/ideer fremme om, at bestyrelsen ikke skal betale kontingent og også skulle 

kunne deltage gratis i festerne. Dette medførte en del meningsudvekslinger. Et medlem 

foreslog, at bestyrelsen kunne holde nogle af møderne ex. på Eydes med mad betalt. En 

anden nævnte, at alle tovholderne jo også laver et stort stykke arbejde. 

Det blev nævnt, at der en gang årligt holdes en fest for bestyrelse og tovholdere med mad og 

drikkevarer.  

Søren Koch nævnte, at der til bestyrelsesmøderne faktisk er budgetteret med et almindeligt 

måltid mad med drikkevarer til, men ofte får han slet ikke bilagene ind på disse indkøb. 

Et medlem nævnte, at vi drøftede et følsomt emne, og hvornår er nok nok, når vi taler om at 

belønne bestyrelsesmedlemmerne. Hvor går grænsen? 

Et andet medlem foreslog, at der blev fastsat et bestemt beløb til mad og drikkevarer til 

bestyrelsesmøderne. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Formanden takkede Mona for at styre medlemslisten. 

Derudover lød tak til kasserer, revisor, dirigent, referent samt den afgåede bestyrelse. Vin og 

blomster blev delt ud. 

 

 

 

 

Referent 

Jane H. Skadegaard   

 

 

 

 


