
Generalforsamling SRC den 21. februar 2015.  
Søjlehuset  

 

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

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Erling Jensen blev herefter valgt til referent.  

 

2. Som stemmetællere blev valgt Karin Degnes og Jane Madsen.  

 

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

godkendt. Beretning indeholdt bl.a. oplysning om at der afholdes SRC Danmark formandsmøde 

i Odense i juni og landsgeneralforsamling i Odense til september. Alle kan stille op, hver by har 

en stemme. 
 

4. Revisor, Marianne Jørgensen fremlagde regnskabet for 2014. Posterne blev gennemgået og det 

konstateredes at årets resultat var et minus på kr. 11.191. Antal medlemmer nu 257.  Herefter blev 

regnskabet godkendt.  

 

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

 

6. Nedenstående forslag blev drøftet og nedstemt med stemmerne 15 for og 39 imod.  

Foreslår den nye bestyrelse arbejder på at finde et egnet klublokale, så det er muligt at mødes 

uden det skal være hos medlemmer, aktivitetersteder der er, eller feks. på Eydes. 

Gerne et sted der ikke er tidsbegrænset, altså at det ikke er enkelte dage eller bestemte 

klokkeslæt der er adgang. 

Hilsen Peter Pavia 
 

7. Valg af bestyrelse jvf. § 7 stk.1 (Hele bestyrelsen er på valg -) 

Valgt blev: Ole Knudsen, Lisbeth Kristiansen, Susanne Strunk, Carsten Jespersen og Mona Skriver 

 

8. Følgende suppleanter blev valgt:  

Jette Mouritzen, Helen Andersen, Karl Aage Jensen og Erling Jensen 

 

9. Til revisor blev valgt Marianne Jørgensen. Som revisorsuppleant blev valgt Jane Skadegaard.  

 

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

Tovholderne blev opfordret til at komme med indlæg: 

Festudvalget:. Jane oplyste at hun måtte trække sig, pga ændret jobsituation. Lokaler er bestil til 

fester i 2015. Interesserede blev opfordret til at kontakte Jane, der vil bistå i opstarten. 

Naturgruppen: Tur til Ravnholt Dyrehave d. 22. februar kl. 13.00 

De kulørte: Foredrag med DR journalist Thomas Ubbesen d. 26. februar kl. 18.30 

Teatergruppen: Monty Pythons Spamalot d. 29. maj 

Rejsegruppen: tur til Fanø i september 

 

 

 

Referent     Dirigent 

Erling Jensen   Richard Petersen 

 

 

 

Formand 

Ole Knudsen 


