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Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Forlæggelse af regnskab til godkendelse 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af ny bestyrelse 

8. Evt. 

 

1. Carsten Klint blev valgt til dirigent og overtog mødeledelsen. Han konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvorefter han tog fat på dagsordenen. 

Ingelise Nielsen blev valgt til referent. 

 

2. Anne-Grete Pedersen og Helle Frøslev blev valgt til stemmetællere. 

 

3. Ole Knudsen fremlagde formandens beretning.  

Det er bestyrelsens opgave at administrere efter vedtægterne samt efter de beslutninger, der 

bliver truffet på generalforsamlingen. Bestyrelsen holder styr på økonomien samt 

medlemsregistreringen. Formanden kunne fortælle, at der i øjeblikket er ca. 240 medlemmer. 

Bestyrelsen tegner foreningen, og det ligger bestyrelsen på sinde, at foreningen tager godt imod 

nye medlemmer og at klikedannelser forhindres. Vi skal tage godt vare på hinanden og tale pænt til 

hinanden. Dette mål er vigtigere for bestyrelsen, end at foreningen vokser. 

Bestyrelsen har i det foregående år afholdt to medlemsaftener, hvor foreningens medlemmer 

kunne diskutere eksisterende og nye tiltag. Fremmødet til disse aftener har været pænt (ca. 70 

deltagere). 

Sidste forår var bestyrelsen desuden vært ved en grillaften for tovholdere som en påskønnelse af 

deres indsats. 

Endvidere deltager bestyrelsen to gange om året i landsdækkende formandsmøder samt en gang 

om året i en landsgeneralforsamling. 

Men de fleste aktiviteter i foreningen udspringer af initiativer taget af enkelte medlemmer, eller af 

faste grupper. Mange enkeltaktiviteter bliver kun slået op på Facebook. Formanden opfordrede til, 

at man husker at sende opslaget til bestyrelsen, som vil offentliggøre aktiviteten på hjemmesiden 

også. Dette af hensyn til de medlemmer, som ikke er på Facebook. 

Formanden fortalte, at flere i foreningen har diskuteret, om vores arrangementer måske skulle 

være lidt dyrere; og at man skulle betale sig fra mere i forbindelse med arrangementerne. Det er 

bestyrelsens holdning, at man i stedet gerne vil tilbage til den gamle foreningskultur, hvor vi løfter i 

flok og flere medlemmer engagerer sig. 

Formanden fortalte også, at flere har spurgt til, hvordan man beslutter, hvor landsfesten skal 

afholdes. Det er sådan, at alle lokale SRC-foreningen kan byde ind, hvis de ønsker at afholde 

landsfesten. Landsbestyrelsen beslutter, hvor festen skal afholdes. Værtsbyen står derefter for 

planlægning og afholdelse af festen, og har selv ansvaret for økonomien i den forbindelse. Næste  
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landsfest afholdes i Silkeborg, og det er SRC i Silkeborg, Horsens og Aarhus som i fællesskab 

afholder festen. Bestyrelsen arbejder på at tilbyde fælles bustransport til arrangementet. 

Formanden opremsede afslutningsvis alle faste aktiviteter i foreningen og takkede de medlemmer, 

som bruger tid og energi på at afholde disse. 

 

Formanden modtog bifald for sin beretning, og der var ingen kommentarer fra forsamlingen. 

 

4. Foreningens revisor Jane Skadegaard fremlagde årets regnskab. Foreningens beholdning er i alt kr. 

158.490. Årets resultat er et underskud på kr. 7.250. 

 

Der blev spurgt til, om der er regler for, hvad der gives tilskud til. Svaret var, at det bestemmer 

bestyrelsen. Der har i flere år været tradition for at give tilskud til pool og bowling. Foreningen 

opfatter disse aktiviteter som et slags udstillingsvindue, hvor potentielle medlemmer på uformel vis 

kan få et indtryk af foreningen.  

Der blev spurgt til, hvorfor foreningen har så stor en opsparing. Kasserer Søren Koch svarede, at 

forening for ti år siden havde 60 medlemmer og kr. 60.000 på kontoen. Nu var vi 240 medlemmer 

og vi har 160.000 på kontoen.  Der er sket en langsom stigning i beholdningen, og det er under alle 

omstændigheder godt at have en buffer. Lone Nielsen fortalte, at på seneste fælles formandsmøde 

var det blevet klart, at Odense har den bedste økonomi og de fleste medlemmer, men at det ikke er 

et mål i sig selv at have en stor opsparing. Nogle af pengene skal naturligvis bruges til gavn for 

medlemmerne. 

Formanden orienterede om, at mange virksomheder ikke vil handle med foreninger, da de ofte har 

en dårlig økonomi. Det er godt at kunne fortælle, at vi har midlerne til at dække et eventuelt 

underskud – og også kan betale forud ved bookning af lokaler, mad og lignende. 

Jette mente, at en beholdning på kr. 100.000 var nok til at kunne dække disse ting, og at resten af 

pengene burde bruges. Thomas sagde, at det jo kræver, at der kommer nogle gode forslag til, hvad 

pengene kan bruges til. Arne slog fast, at vi jo i år har et mindre underskud, og det kan vi fint 

fortsætte med i nogle år. Men der skal fortsat være dækning, hvis noget skulle gå galt. 

Maria spurgte om nytårsfesten havde givet underskud. Carsten Klint fortalte, at den havde givet et 

underskud på ca. kr. 7.000. Bestyrelsen havde forhåndsgodkendt et underskud på kr. 4.450, men da 

lidt færre end ventet havde brugt den fælles bustransport, var underskuddet blevet større. 

Forsamlingen diskuterede, om det var i orden at festerne ofte gav underskud, set i lyset af den 

store kassebeholdning. 

Derefter blev regnskabet godkendt. 

 

5. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent. Det blev godkendt. 

 

6. Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. De genopstillede medlemmer af bestyrelsen blev alle genvalgt og Ole Hansen blev nyvalgt. 

Som suppleanter blev valgt Carsten Andersen, Ingelise Nielsen og Thorben Thyeborg. 

Anette Søholm Andersen blev valgt som revisor og Jane Skadegaard som revisorsuppleant. 
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8. Under eventuelt tog Claus Kulebjerg ordet og takkede på egne og Helles vegne for al den ros, de 

har fået for nytårsfesten. Der har også været nogle rygter af forskellig art, men Claus mente, at alt 

dette nu var fortid. 

Linda spurgte om foreningen har et register over medlemmer, som er blevet uønsket udmeldt. 

Lone orienterede om, at dette ikke er tilfældet. 

Thomas spurgte om praksis, når et medlem har udmeldt sig. Lone orienterede om, at udmeldte 

medlemmer naturligvis ikke får rabat ved aktiviteter. 

Et medlem foreslog, at man arrangerede kortspil og andre spil søndag eftermiddag. Pia tilbød, at 

dette evt. kunne foregå hos hende. 

Mette reklamerede for Running dinner. 

Maria spurgte, om der var interesse for at lave fællesrejser her i Danmark. 

Claus spurgte, om der var interesse for at mødes for at se fodboldkamp på storskærm. 

 

Mødet sluttede kl. ca. 18.30, hvorefter der var spisning og dans. 


