
Referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2014  
  
Mødet blev holdt hos Torben. 
  
Deltagere: Britta, Torben, Lillian, Leif, Marianne og Søren Koch (under punktet Økonomi)  
 
Marianne blev valgt som ordstyrer og Britta som referent 
 
Sidste referat 
Referatet fra mødet den 26.2.2014 blev godkendt.  
 
Økonomi 
 Kasserer Søren Koch informerede om den gode økonomi i SRC Odense og forklarede følgende procedure: 
  
- alle anmodninger om pengeoverførsler skal ske digitalt med henblik på senere dokumentation 
- anmodninger om overførsler til medlemmer og leverandører skal ske med kopi til formanden for 

accept 
- et arrangement, der indebærer á conto udbetalinger og efterfølgende udlæg, bør ved anmodning om 

refusion vedlægges et overskueligt regnskab 
- det er hensigtsmæssigt ind imellem at tjekke Place2book overførslerne - en opgave som kassereren og 

formanden vil tage sig af 
- kassereren har ikke mandat til at godkende anmodninger om udbetalinger til en given aktivitet - dette 

er bestyrelsens opgave 
- udlæg, der dækker flere områder, bør listes selvstændigt 

 
Nyt fra grupperne 
Vedr. Eydes er der udtrykt utilfredshed med, at SRC Odense i anledning af Valentins dag blev henvist til at 
sidde ved flere mindre borde i stedet for at sidde ved de to faste lange borde.  
Da det er meget vanskeligt at finde et andet egnet sted, der kan/ønsker at “huse” SRC Odense hver fredag 
kl. 16.30 – 18.00 er det at anbefale, at medlemmerne lever med, at Eydes i perioder laver om på bord 
opstillingerne. 
 
Cafè aftener er efterspurgt – der arbejdes på at finde et egnet lokale. 
 
Marianne har løbende kontakt til Lene Merete i Assens gruppen, da der skal findes en ny tovholder, idet 
Lene Merete ikke længere er medlem i SRC.  
 
Diverse 
Der arbejdes videre med forslag til en forretningsorden for bestyrelsen i SRC Odense. Leif kommer med et 
forslag på næste møde. 
 
Den nye bestyrelses ideer/tanker for det næste år – tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Referatet fra medlemsmødet afholdt den 11.10.13 tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er den 23. april kl. 18.30 hos Lillian. 
 
 
 
Britta Thygesen 
referent 


