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16.30-18.30 
 

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 

a. Ændring af vedtægterne § 4 stk. 4 og 5 

7. Valg af ny bestyrelse 

8. Valg af op til 8 suppleanter 

9. Valg af revisor og revisor suppleant 

10. Evt. 

a. Lukket facebookgruppe 

b. Genåbning af åben facebookgruppe 

 

1. Peter Wich 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, Erling Hyldig og Karin Steiness blev valgt til stemmetællere. 

 

3. Ole Knudsen fremlagde formandens beretning.  

Der blev i september afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt en ny 

bestyrelse. Den nye bestyrelses første handling var at annullere en eksklusion, da man mente, at 

den var uberettiget. Den nye bestyrelse ændrede desuden SRC’s åbne facebookgruppe til at være 

en Facebookside, som er tilgængelig for ikke-medlemmer, og hvor der bliver reklameret for SRC’s 

arrangementer. Formanden gav udtryk for, at SRC er en unik forening, som vi skal værne om – og 

den skal ikke reduceres til at være en facebookgruppe. 

Siden september har bestyrelsen haft fokus på at skabe ro i foreningen. I den forbindelse takkede 

formanden tovholderne for deres store arbejde. Han noterede sig desuden, at der er kommet et 

nyt festudvalg og en rejsegruppe.  

Vi er gået lidt ned i medlemstal, og det kunne være en god idé at lave yderligere reklame for 

foreningen bl.a på Facebook, hvor man kan selektere annonceringen mod singler i den 

aldersgruppe, som er foreningens målgruppe. 

 

Formanden modtog bifald for sin beretning. Der var et spørgsmål fra forsamlingen om foreningens 

nuværende medlemstal, og formanden fortalte, at vi var ca. 190 medlemmer.  

 

4. Foreningens revisor Dorrit Skov fremlagde årets regnskab. Foreningens beholdning er i alt kr. 

152.150. Årets resultat er et underskud på kr. 5.738. 

Der var derefter et spørgsmål vedrørende principperne for, hvordan regnskabet er sat op. 
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Der var desuden spørgsmål vedrørende enkelte fejlkonteringer. Revisoren forklarede, at disse var 

tilbageført, og ikke havde haft indflydelse på årets regnskab. 

Forsamlingen diskuterede derefter kassebeholdningens størrelse, og spørgsmålet om, hvorvidt 

egenkapitalen skal nedbringes. Især ved større arrangementer er det dog gavnligt med noget på 

kontoen, da mange poster skal betales forud. 

Der var en kort diskussion om, hvorvidt aktiviteterne pool og bowling stadig skal modtage faste 

tilskud. Både festudvalget og naturgruppen søger underskudsgaranti, når de laver visse 

arrangementer.  

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

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

 

6. Bestyrelsens forslag om ændring af § 4 stk. 4 og 5 blev diskuteret. Bo Christiansens forslag til 

tilføjelse blev desuden diskuteret. Forsamlingen ønskede den tilføjelse, at en advarsel før 

eksklusion skal gives skriftligt.  

 

Derefter blev begge forslag med den nævnte tilføjelse vedtaget ved stemmeflertal. 5 stemte imod. 

 

7. Susanne Strunk ønskede ikke genvalg, men resten af den gamle bestyrelse stillede op: Ole Knudsen, 

Lone Nielsen, Karl Åge Jensen og Ingelise Nielsen. Desuden opstillede Susanne Knudsen, Peter Wich 

og Lillian Schmidt. 

Ole Knudsen, Lone Nielsen, Ingelise Nielsen, Peter Wich og Susanne Knudsen blev valgt. 

8. Som suppleanter blev valgt: Karl Age Jensen, Lillian Schmidt, Anne Kristensen og Lene Britt 

Therkelsen. 

 

9. Dorrit Skov blev genvalgt som revisor og Gurli Sørensen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

10. Under eventuelt fremlagde Bo Christiansen to diskussionspunkter. Han ønskede en diskussion af, 

om man selv må slette sit opslag i den lukkede facebookgruppe. Han ønskede desuden en 

diskussion af, om den åbne facebookgruppe skal genåbnes. 

 

Flere i forsamlingen gav udtryk for, at man ville henstille til medlemmerne, at man ikke sletter egne 

opslag, da det kan få andres svar til at blive meningsløse. I stedet skal man skrive, hvis man har 

fortrudt et opslag.  

Der blev desuden givet udtryk for, at større diskussioner ikke hørte hjemme på Facebook, men på 

medlemsmøderne.  

Meningerne var delte om, hvorvidt den åbne facebookgruppe skulle genåbnes. Alle var dog enige 

om, at det er nødvendigt at reklamere mere for SRC.  

 

 

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


