
Referat bestyrelsesmøde mandag den 9. august.

1. Valg af referent og ordstyrer

- Jette er referent og Arne er ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden/referat fra sidste møde

3. Hvem skal deltage: Vi har besluttet at inddrage suppleanterne i bestyrelsesmødet og de deltager på
alle bestyrelsesmøder.

Hvor tit skal vi mødes: Vi tænker, at vi her i starten skal mødes hver 4-6. uge og herefter bliver det 
ca. hver 2. måned. Og møderne går på tur, så man byder ind.

Tilskud til møder: Vi besluttede, at foreningen ikke giver tilskud til møderne men både bestyrelsen 
og undergrupperne kan aftale, at deltagerne deles om udgifterne.

Besvarelse af officiel mail til best@: Vi besluttede, at det er formanden der svarer og cc til den 
øvrige bestyrelse.

Hvis der kommer en henvendelse og en fra bestyrelsen ønsker at svare, så skal vedkommende 
starte en ny mail til best@ og så mailer vi sammen og derefter kan den indkomne mail besvares.

4. Hvilke aktiviteter er aktive: Udskydes til næste møde

Gennemgang af hjemmeside: Lone og Jette kigger på det og kommer med ændringer på næste 
møde.

Fordeling af kontakter til aktiviteterne: 

Biograf – Alice

Bowling – Lone

De kulørte kulturelle – Lone

Fester – Anette

Fredagscafe – Susanne

Læsegruppen – Jimmy

Madgrupper – Jette

Naturgruppen – Jette

Pool – Lone

Singleguide – Susanne

Vingruppen – Susanne

Spis ude – Alice

Teater – Alice



Brug af hjemmeside og facebook – udsættes til næste møde

Beholdning af drikkevarer – Arne har drikkevarelageret fra generalforsamlingen.

Datoer for medlemsmøder: Vi finder dato på dette møde og dato for generalforsamling i foråret 
2022 – udsættes til næste møde.

5. Administration

Forsikring: SRC har en forsikring i TRYG – Arne undersøger til næste møde, hvad den dækker.

Bankkonti: Jette sørger for at samle relevante papirer sammen og få dem underskrevet. Vi 
besluttede at Jette, som økonomiansvarlig, skal have se adgang til Netbank.

Hvor skal foreningen have adresse: Vi noterer Arnes adresse og får et nyt billede sat på google.

Indsendelse af materiale til Odense Kommunes fritidsportal: Arne undersøger om vi kan nå det på 
næste møde den 6.9.

Adgang til Nem-ID og virk.dk: Ole Knudsen har koder – Arne holder møde med Ole og får de 
relevante oplysninger.

GDPR-regler: Udsættes til næste møde

Udsendelse af medlemskort: Jette laver et udkast til ny formular, som Lone kan sende pr. mail i 
stedet for at sende det i postbrev, her kan spares en årlig portoudgift.

Placebook: vi udsætter punktet til næste møde

Mobilepay: foreningen har et nummer – vi udsætter punktet til næste møde.

6. Landsnetværket

Generalforsamling i Kbh. den 18.9. – hvem har lyst til at deltage? Lone vil gerne deltage.

Medlem i landsbestyrelsen: Lone tænker og vender tilbage efter deltagelse den 18.9.

7. Økonomi

Kontakt med kasserer og revisor: Arne og Jette aftaler møde med revisor Dorrit snarest muligt.

Budget 2021 – punktet udsættes til næste møde

Aktuelt regnskab – punktet udsættes til næste møde

Tilskud til aktiviteter – punktet udsættes til næste møde



Byttepenge – festudvalget –kontantkasse bliver hentet af Jette hos Lone.

 

8. 0pfølgning på referat fra sidste møde

9. Punkter til samt fastsættelse af næste møde: mandag den 6. september hos Alice og torsdag den 7. 
oktober hos Arne.

Medlemsmøde er besluttet til fredag den 29.10. i Bolbro Brugerhus, Jette kontakter dem.

10. Evt.

Budget til fest den 2.10. -  Vi besluttede, at SRC/bestyrelsen giver tilskud til at festen kan holdes på 
Gasa Petanque og Shuffle Bar – de faste udgifter bliver betalt og herudover giver bestyrelsen 
tilskud, på max. i alt 2/3 af det samlede budget, der er forelagt bestyrelsen dags dato. Dette 
bevirker at festen kommer til at koste kr. 200,00 pr. deltager/medlem.

Vi har besluttet, at festen skal slås op på Facebook og Hjemmesiden, da det er foreningens 
medlemmer der fortrinsvis skal have glæde af dette tilskud. Vi besluttede også, at der ikke vil være 
mulighed for at komme efter spisningen til denne fest. 

Nye medlemmer, der henvender sig selv eller kommer på Storms kan komme med til en merpris på 
100,00 kr. pr. næse.  (se tilføjelse) 

Anette tager disse oplysninger med tilbage til festudvalget.

OBS! Prisen for nye medlemmer er ændret fra kr. 100,00 til kr. 180,00 som gælder for ½ års 
medlemskab.

Ref. Jette Mouritzen


