
referat af bestyrelsesmøde d 20. april 
  
Fremmødte var : Ole, Randi-Mona, Lisbeth, Carsten, Susanne, samt suppleanter Aage, Jette og 
Erling. 
  
Ordstyrer: Ole 
  
Referant: Susanne 
  
Referat fra sidst: Formandsmødet bliver d 13. juni, samme dag som vi har sommerfest. Vi venter 
svar fra festudvalget om vi kan være i festlokalerne, Kansas, i dagstimerne også. Bestyrelsen 
sætter dagen af til hjælp i forbindelse med formandsmødet, morgenmad, frokost osv 
  
Grillaften for tovholderne i Seden bliver d 15. august, Aage har reserveret huset og bestyrelsen 
sætter dagen af til forberedelser. På næste bestyrelsesmøde aftales detaljer omkring festen. 
  
Vi har sat dato for det næste medlemsmøde, 8. maj. Vi afventer besked fra Lone om lokalet på 
Jakob Hansens Vej er ledigt. Lisbeth bestiller smørrebrød og Susanne laver tilmelding på 
Place2book. Vi vil gerne have følgende emner diskuteret på mødet: 
Standarden i foreningen - hvad vil vi have ? ( Påklædning, opførsel, soignering) 
E-cigaretter 
Peanuts - fingrene op af glassene 
Opmærksomhed på og til hinanden 
Dans - hvem byder op ? 
  
Ole har indkøbt ny pc til festudvalget - det er hermed godkendt af bestyrelsen. 
  
Nyt fra grupperne: 
Single-guider: Helen stopper som single-guide, Jette indtræder i stedet. 
Fredagscafe: Vi overvejer at finde et andet sted til vores fredagscafe, da vi får mindre og mindre 
plads på Eydes. Randi-Mona undersøger mulighederne for en evt førstesal på Airpub. Ole 
laver måske en meningsmåling på facebook. 
  
Ændringer i SRC:  
Her har vi en rigtig god debat om hvordan foreningen har ændret sig  - godt eller skidt ? Og om 
foreningen er som vi vil have den. 
Der bliver blandt andet talt om at standarden måske er faldet lidt og at det påvirker bl.a. festerne.  
Se emner til medlemsmødet. 
Skal man ændre noget i konceptet for at trække andre typer til ? Dyrere fester ? 
  
Næste bestyrelsesmøde er mandag d 1. juni hos Lisbeth. 
 


