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Dagsorden 

1. Evaluering af medlemsaften 

 

På grund af en misforståelse var der ikke udleveret en nøgle til cafeen, hvorfor vi ikke kunne få 

adgang til smørrebrødet. Bestyrelsen besluttede at slå halv skade med Bolbro Brugerhus i forhold 

til udgiften. På aftenen blev der indkøbt pizzaer i stedet. 

På medlemsaftenen blev det diskuteret, hvor man fremover skal afholde fredagscafe. Der var 

stemning for at skifte mellem Ryans og Storms. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at vi 

fortsætter på Storms i sommerhalvåret og fra 1. november til 1. maj holder vi til på Ryans. 

På Storms kan det være svært at finde hinanden, især når man går udenfor. Det blev forslået at 

have et SRC-skilt, som kan gøre det nemmere at finde os. Bestyrelsen besluttede at få lavet et 

antal skilte. Vi vil undersøge om Storms kan have et skilt stående. Singleguiderne er ansvarlige for 

at sætte skilt frem om fredagen. 

Vi snakkede også om festen den 11. september 2020. På grund af Corona skal man være særlig 

opmærksom ved eventuel dans. 

Vi talte også om et forslag, som gik ud på at have fest efter medlemsmøder. Bestyrelsen besluttede 

at prøve det af, så ved næste medlemsmøde vil der være fest efterfølgende. Festen skal 

arrangeres af frivillige. 

Endelig var der tre medlemmer som meldte sig til at være singleguider: Alice Jensen, Jette 

Mouritzen og Nanna Brandt. Susanne kontakter dem.  

 

2. Målgruppe på hjemmeside 

 

På hjemmesiden står der at vores målgruppe er det modne publikum primært mellem 40-60. 

Bestyrelsen besluttede at ændre dette til 45+. 

 

3. Nyt fra grupper 

 

Ny i foreningen. Susanne bliver ansvarlig for singleguiderne. 

Teatergruppen har slået næste sæson op på hjemmesiden. 

Læsegruppen holder første møde efter Corona den 2. september, og her bliver læseprogrammet 

for næste sæson fastlagt. 

Naturgruppen kører som vanligt. 

Vingruppen har vinsmagning den 25. september. 

Pool kører planmæssigt hver tredje uge. 

Bowling og minigolf kører planmæssigt. 

 

4. Tilskudspolitik 

 

Bestyrelsen gennemgik den vedtagne tilskudspolitik og fandt ikke grund til at ændre den. 

Bestyrelsen besluttede at være generelt imødekommende overfor ansøgninger om tilskud eller 
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underskudsgaranti til enkelte aktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens formål. Vi 

skal dog holde øje med at der er styr på økonomien. 

 

5. Landsgeneralforsamling i Roskilde 

 

Der er landsgeneralforsamling den 19. september. Der skal bl.a. vælges en ny landsformand. 

Ole tager afsted. 

 

6. Facebook annoncering 

 

Det koster kr. 25 om dagen og bestyrelsen besluttede at der max må bruges kr. 300 om måneden. 

 

7. Evt. 

 

Peter kom med et forslag om, at vi opretter en særlig SRC facebookside til køb/salg/bytte/tjenester 

kun for medlemmer. Dette bl.a. for at holde kommercielle opslag ude fra hovedsiden. 

 

Næste møde holdes den 4. november kl. 16 hos Peter. 

 


