
Single Rock Cafe Odense 
Bestyrelsesmøde 19. januar 2020 

Bestyrelsesmøde 19. januar 2020 kl. 14-16.30 

Hos Karl Aage 

Til stede: Lone Nielsen, Ole Knudsen, Susanne Strunk, Karl Aage Jensen og Ingelise Nielsen 

 

1) Kommende generalforsamling 29. februar 2020 

 

Søjlehuset er booket. Bestyrelsen mødes kl. 10-11 for at stille op, og kommer igen kl. 15.30 til 

almindelig forberedelse.  

Lone har bestilt DJ og mad: mørbradgryde og gammeldags æblekage. Ved spisningen bliver 

medlemmer placeret ved lodtrækning.  

Søndag den 23. februar er sidste tilmeldingsfrist, hvis man vil deltage i den efterfølgende spisning 

og fest. 

 

2) Medlemsmøde for nye medlemmer 

Lone planlægger at holde et møde for nye medlemmer, hvor alle der har meldt sig ind fra oktober 

2019 og frem bliver inviteret. Mødet skal holdes i Bolbro Brugerhus, og den foreløbige dato er den 

17. eller den 19. februar. 

3) Nyt fra grupperne 

 

Madgrupper: Lone søger på Facebook efter folk, som er interesseret i at komme i en madgruppe. 

Fester: En gruppe af medlemmer har tilkendegivet, at de vil prøve at holde en fest i løbet af foråret. 

Gruppen er ikke et egentligt festudvalg, men har intentioner om at holde én fest. Gruppen mødes 

første gang den 29. januar. 

Rejser: Susanne Reeck er blevet tovholder for gruppen. Rejser kan afholdes på to måder: 1) De kan 

annonceres på Facebook og være åbne både for SRC-medlemmer og andre interesserede. De 

afholdes således som et privat arrangement, hvor både økonomi og planlægning kører uden om 

SRC, eller 2) De kan afholdes som et medlemsarrangement, hvor kun medlemmer kan deltage. 

Rejsen annonceres i dette tilfælde både på hjemmesiden og Facebook. Der skal indsendes en 

beskrivelse af turen og et budget til bestyrelsen, og økonomien kører over Place2Book. Hvis der 

planlægges at afholde rejser på jævnlig basis, f.eks. hvert kvartal, halvår eller lignende, anbefaler 

bestyrelsen at det kommer til at køre som medlemsarrangementer. Enkeltstående rejser kan mest 

enkelt arrangeres som et privat arrangement. 

Fredagsbar: Der har været forslag fremme om at vi kunne planlægge andre aktiviteter i tilknytning 

til fredagsbaren. Hver tredje fredag er der Pool umiddelbart efter fredagsbar, og det betyder, at der 

møder flere medlemmer frem disse fredage. Bestyrelsen diskuterede, hvilke aktiviteter, man 

eventuelt kunne sætte på, f.eks. gå ud at spise eller brætspilscafe. Der blev ikke truffet beslutning, 

men bestyrelsen er åben for forslag, hvis der skulle melde sig et tovholder til dette. 

 

4) Eventuelt 

Intet under eventuelt 

 

 


