
Single Rock Cafe Odense 
Bestyrelsesmøde 23. april 2019 

Bestyrelsesmøde 23. april 2019 kl. 18.00-21.00 

Hos Helle 

Til stede: Anne Grete Borger Pedersen (AG), Kenneth Adler Bachwart (KAB), Helle Frøslev (HF), Carsten 
Andersen (C), Ingelise Nielsen (IN) 

1) Resumé fra sidste møde 
På sidste møde blev det besluttet, at SRC Odense skal have en forretningsorden, som kan støtte 
denne og kommende bestyrelser i det daglige arbejde. HF havde lavet et udkast, som blev drøftet. 
HF omskriver udkastet og sender rundt til godkendelse. 
Det blev også besluttet, at vi ville undersøge muligheder for at få foreningens ejendele opbevaret 
hos Boxit. HF havde undersøgt priser og ville tale med Boxit om mulige aftaler. HF havde desuden 
fået udfærdiget en liste over foreningens ejendele. 

 
2) Kontakt med banken 

HF og KAB har haft kontakt med banken. Det har taget noget tid at få formalia i orden. De har også 
gennemgået det godkendte regnskab fra sidste år, og har opdaget enkelte poster, som er bogført 
forkert. HF opfordrede til en større opmærksomhed omkring korrekt bogføring. 

 
3) Medlemsmøde 

AG har bestilt lokale i Bolbro Brugerhus. Der er desuden bestilt smørrebrød og kaffe/kage. Vi 
medbringer selv drikkevarer. Dagsorden for mødet blev drøftet og følgende blev besluttet; 

- Bestyrelsen præsenterer sig selv samt tovholderne 
- Lone Nielsen fortæller om baggrunden for den aflyste fest. Derefter skal det diskuteres, 

hvad vi vil i nærmeste fremtid med hensyn til festerne. Skal der nedsættes et nyt 
festudvalg? Skal man opfordre til, at fester arrangeres frit på foranledning af skiftende 
grupper af medlemmer? 

- Der laves en brainstorm på eventuelle nye aktiviteter i foreningen 
-  

4) Nyt fra grupperne 
IN kunne oplyse, at der for tiden kun er én singleguide. Bestyrelsen mente, at det kunne være fint 
at finde et par stykker mere, som er villige til at påtage sig at være singleguide. 

 
5) Eventuelt 

Vi har modtaget en indbydelse til landsfest. IN lægger den på hjemmesiden. 
Der har været en henvendelse med et tilbud om arbejdsskadeforsikring for frivillige i 
foreningsarbejde. HF og IN undersøger behovet. 

 


