
Referat fra generalforsamling SRC Odense afholdt den 4. februar 2017 

Forinden generalforsamlingen startede fik Lone Nielsen ordet og fortalte, at der p.t. er 244 
medlemmer i SRC Odense, fordelt pa 138 kvinder og 105 mrend. Gennemsnitsalderen er 58 ar. 

I. 	 Valg af dirigent og referent: 


Til dirigent blev Per Mazur valgt. 


Til referent blev Jane Hasling Skadegaard valgt. 


Per konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, og at den var 

besl utningsdygtig. 

2. 	 Valg af stemmetrellere: 


Helle Fmslev og Anne-Grete Borger Pedersen blev valgt. 


3. 	 Bestyrelsens beretning: 

Beretningen handlede om det forgangne fir. Der var oplysninger om, at der er sket 
udskiftning i singleguideme, og at der er nye tovholdere pa pool. Der var en tak til aIle 
tovholdeme og en tak til Lone Nielsen, som er medlemskoordinator. Der var ogsa en tak til 
Smen Koch, som laver bogf0ringen og regnskabet. Medlemmeme blev opfordret til at melde 
sig pa Facebook, hvor der ofte er opslag om arrangementer medlemmeme imellem. 

Sp0rgsm~H til beretningen om, hvor mange vi var m0dt op til generalforsamlingen. Ca. 82. 

4. 	 F orelreggelse af regnskab for godkendelse: 

Marianne J0rgensen gennemgik regnskabet for 2016 med sammenligningstal for 2015. 
Overskud 569 kr. for 2016 

Der var sp0rgsmal til regnskabet vedmrende 7.200 kr. til Naturgruppen. Det blev oplyst, at 
det drejede sig om kanoturen, hvor indtregteme var f0rt under Place to book (fester). Det 
blev ogsa oplyst, at indtregteme via Place to book var vanskelige at placere pa de enkelte 
arrangementer. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. 	 Fastlreggelse af kontingent-forslag urendret kontingent. 


Vedtaget. 




6. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke kommet forslag indo 

7. 	 Valg afbestyrelsejf. § 7, stk.1 (Hele bestyrelsen pa valg) 

F0lgende meldte sig som kandidat: 

Claus Kuglebjerg 

Kenneth Bachwart 

Ole Knudsen 

Lone Nielsen 

Lillian Schmidt 

Erling Lund Jensen 

Carsten Andersen 

Aile kandidater fortaIte lidt om sig selv. 

Ole og Lone oplyste, at de samt Erling havde besluttet, at de kun ville vrelges ind i 
bestyrelsen, hvis de alle 3 blev valgt. Som begrundelse blev anf0ft, at de vidste, at de kunne 

samarbejde. 


Dette gay anledning til lidt snak f0f den skriftlige afstemning. 


Afstemningen viste f0lgende: 


Lone fik 65 stemmer 

Erling fik 61 stemmer 

Ole fik 57 stemmer 

Lillian fik 55 stemmer 

Kenneth fik 53 stemmer 

Claus fik 45 stemmer 

Carsten fik 39 stemmer 

Den nye bestyrelse bestar siUedes af: Lone, Erling, Ole, Lillian og Kenneth. 

8. 	 Valg af op til 8 suppleanter: 

Carsten Andersen, Claus Kuglebjerg og Ole Hansen blev valgt. 



9. 	 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Marianne J0rgensen blev valgt til revisor 

Jane H. Skadegaard blev valgt til revisorsuppleant 

10. Eventuelt: 

J0rgen Hansen og Mette Mule fortalte om et running dinner arrangement, som var pa 
bedding. Det slas op pa hjemmesiden, hvor nrennere oplysninger kan findes. 

Marianne (revisor) bad om at generalforsamlingen blev lagt ultimo februar, da der i ar havde 
vreret stress med at Ia regnskabet frerdigt. 

Linda fortalte om kreativt hold, der m0des pa Munkebjerg Skolen, hvor man spiller spil, syr, 
strikker osv. 

Der var dr0ftelse om landsfesten, som finder sted 20. maj 2017. Odense er blevet opfordret 
til at holde den pga. vores gode geografiske beliggenhed. Prisen pr. person rna max vrere 
300 kr., og der skal vrere levende musik. I Marienlystcentret skal vi vrere 150 personer for at 
prisen pa lokale er med i kuvertprisen. Festudvalget arbejder videre med planlregning. 

Festudvalget bestar af: Ole Hansen, Begitte Andersen, Trine Riis og Susanne M011er. 

Til sidst var der tak til den gam Ie bestyrelse og velkomst til den nye bestyrelse. 
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