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Generalforsamling 19. juni 2021 kl. 14.00-16.00 

Bolbro Brugerhus, Odense 

1. Valg af dirigent og referent 

Arne Mørch blev valgt som dirigent. Ingelise Nielsen som referent. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Torben Dam og Susanne Jakobsgaard blev valgt. 

 

3. Formandens beretning 

Året har været præget af aflysninger på grund af Covid-19. I stedet for de traditionelle 

fredagscafeer, har der været arrangeret havecafeer og fredagscafe over Skype. Det meste af 

året har det været muligt at mødes udenfor, og naturgruppen har stået for en del gåture. 

Desuden lykkedes det at afholde en medlemsaften i september 2020. 

I starten af året annoncerede vi på Facebook, hvilket gav en del nye medlemmer. De manglende 

muligheder for at mødes har dog betydet en medlemsnedgang på 30-40 medlemmer, og der er 

pt. 168 medlemmer. Alle har fået tilbud om 6 måneders udsættelse af kontingentbetalingen 

som kompensation for de manglende aktiviteter. 

Nu er genåbningen i gang – og dermed forhåbentlig også en masse nye arrangementer i SRC. 

Der afholdes bl.a. landsfest i september i København, og minigolf starter igen til juli. 

 

4. Forelæggelse af regnskab for godkendelse 

Årsregnskabet for 2020 viste en overskud på kr. 5677 og den samlede kassebeholdning er på kr. 

157.828. 

Dette medførte en diskussion om, hvorvidt foreningens kassebeholdning er for stor. Flere 

mente, at nogle af pengene skulle bruges til at kickstarte foreningen efter nedlukningen. Det 

kunne bl.a. ske ved at lave en billig fest eller leje nogle lokaler, som kunne bruges til 

foreningsaktiviteter.  

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Da der allerede er givet kontingentudsættelse på 6 måneder, bliver der reelt set tale om en 

midlertidig kontingentnedsættelse under Corona-nedlukningen. 

Det blev derefter vedtaget at fastholde kontingentet uændret. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

1) Vedtægtsændring af §4 stk. 4 og 5 – genfremsættelse, da vedtægtsændringer skal 

vedtages to gange 

”Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig upassende 

eller på en for foreningen skadelig måde. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være 

skriftlig og sagligt begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til efterprøvelse 

på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Begæringen om 
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efterprøvelse skal indgives senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om 

eksklusion. 

Eksklusionen skal offentliggøres for at være gyldig. F.eks. i et referat fra bestyrelsesmøde 

hvor beslutningen træffes. 

Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

I sager om eksklusion har medlemmer krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin 

afgørelse. 

På generalforsamlingen har den ekskluderede herudover adgang til mundtligt at redegøre 

for sin vurdering af sagen, ligesom bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin 

afgørelse. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed 

bortfalder eksklusionen.” 

 

Vedtægtsændringen blev vedtaget. 

 

2) Forslag om at SRC sender medlemskort ud som pdf fil via mail 

Alice Jensen anførte, at det mindst koster kr. 1500 om året at sende medlemskort ud som 

almindelig post – og at det virker mere i tråd med tiden at sende kortene ud via mail. 

Forsamlingen diskuterede forslaget, og medlemsadministrator Lone Nielsen gav udtryk for, 

at hun var villig til at ændre procedure, hvis det blev besluttet. 

 

Forsamlingen besluttede at overlade det til den nye bestyrelse at træffe afgørelse i sagen. 

 

7. Valg af bestyrelse jf. §7 stk. 1 hele bestyrelsen er på valg 

Flg. blev valgt til bestyrelsen: 

- Arne Mørch 

- Jette Lisberg 

- Lone Stald Johansen 

- Susanne Knudsen 

- Jimmy Andersen 

 

8. Valg af op til 8 suppleanter 

Flg. blev valgt som suppleanter: 

- Bente Schmidt 

- Anette Hald 

- Alice Jensen 

 

9. Valg af revisor og revisor suppleant 

Dorrit Skov blev genvalgt som revisor. Gurli Sørensen blev genvalgt som revisor suppleant. 

 

Forsamlingen diskuterede på Dorrit Skovs foranledning kassererens rolle i forhold til revisoren. 

Den nye bestyrelse fik som opgave at sørge for, at der bliver foretaget eventuelle ændringer i 

arbejdsgangene, så revisoren får optimale betingelser for sit arbejde. 

 

10. Eventuelt 
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Tovholderne for ”ny i foreningen” ønskede sig flere singleguides – gerne mænd. 

Efter generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød og øl/vand og vin. Der blev desuden afholdt et 

kort medlemsmøde, hvor man diskuterede eksisterende grupper og nye initiativer.  

 

 

 


