
Referat af Medlemsmøde d 8. maj 2015 

  

Fredag d 8. maj 2015 blev der holde medlemsmøde i selskabslokalerne på Jakob Hansens Vej. Der var et 

rigtig flot og stort fremmøde, ca 70, og der blev spist gratis smørrebrød - der var også medlemmer til stede 

som havde glemt at tilmelde sig, det vil vi gerne opfordre til at man husker fremover. 

  

Hvordan kan vi gøre foreningen bedre ? 

  

Her blev der debatteret lidt om standarden i foreningen, bl.a. påklædning og hygiejne når man går til fest 

med hinanden. Det er tilsyneladende ikke et udbredt problem, men der var bred enighed om at man 

selvfølgelig er soigneret når man møder op til en fest. Der blev også snakket lidt om pli, opførsel, høflighed 

osv, men her er der heller ikke de store problemer at komme efter. Nogle af de nye kvinder i foreningen 

blev gjort opmærksom på at man også som kvinde byder op til dans. 

  

Fredagscafe på Eydes: 

  

Der er efterhånden ved at være pladsmangel på Eydes, da det ene langbord næsten altid er reserveret til 

spisende gæster og derfor ikke må bruges af os. Medlemmerne er åbne for at flytte fredagscafeen til et 

andet sted og bestyrelsen går i gang med at undersøge hvilke muligheder vi har. Der blev også foreslået at 

flytte tidspunktet til senere på dagen, men det var det ikke den store interesse for. 

  

E-cigaretter: 

  

E-cigaretter bliver ligestillet med almindelige cigaretter og derfor er det ikke tilladt at ryge e-cigaretter 

indendørs ved vores arrangementer. 

  

Facebook: 

  

Her blev der debatteret hvad gruppen er beregner til. Nogle mener at der bliver lagt for meget ind på 

gruppen som ikke vedrører src-medlemmer, men der er dog stor enighed om at det der bliver lagt ind er 

god info til de øvrige medlemmer om hvad der sker i Odense. Nogle forventer at den der lægger opslaget 

op, samtidig er tovholder på arrangementet. 

Alle kommercielle opslag bliver slettet af vores facebook-administrator. Det er kun medlemmer i SRC der er 

med i gruppen, når man melder sig ud af SRC bliver man også slettet fra gruppen. 

  

Naturgruppen: Karin Steinless gør opmærksom på at årets kanotur bliver flyttet til d 27. juni pga en fest der 

falder samme dag. Også turen til Enebærodde bliver flyttet fra d 28. juni til d 14. juni. 

  

Festudvalget: Festudvalget kæmper og gør deres bedste for at få festerne på plads - de tager gerne imod 

nye aktive. 

  

Referent: 

  

Susanne Strunk 


