
Referat bestyrelsesmøde

Mandag d. 13. juni kl. 19.00

Tilstede: Alice, Jette, Susanne, Arne, Erling og Mette.

Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
De punkter vi flyttede fra sidste møde er på dagsordenen som selvstændig punkt d.d.

2. Godkendelse af dagsorden – ingen bemærkninger
3. Arbejdet i bestyrelsen

● Er der behov for at justerer på fordelingen af arbejdsopgaver
Ingen behov for justering

4. Aktiviteter
● Opfølgning aktiviteterne – er der nogen der har noget at berette

Vi sletter Biografgruppen fra menuen på hjemmesiden.
Vi besluttede at få Ole til at skjule den – Alice kontakter Ole.
Der er ønske om at få et menupunkt: Rejsegruppe – Morten Bladt står for den og
Alice kontakter ham, så der bliver lavet en beskrivelse og skrevet Mortens
kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Festudvalget er nu: Jane Andersen, Per Jørgensen, Anette Hald og Tanja Brusen.
Jette kontakter Tanja, da vi gerne vil kende datoerne på kommende fester.
Naturgruppen måtte aflyse kanoturen lørdag den 11.6. med kun 6 tilmeldte.
Romsøturen den 2.7. – link er gjort aktivt og der er allerede 15 tilmeldte.
De Gyldne Dråber – Vingruppen er omdøbt på hjemmesiden og første arrangement
er ølsmagning den 3.9.

● Status på hjemmesiden
Det er ok for Ole, at alle i bestyrelsen skriver til ham, når noget skal ændres eller
publiceres.
Erling kontakter Ole for at aftale nærmere mht. at Bente Vagn tidligere har sagt ja til
at være med i forbindelse med opdateringer af hjemmesiden.
Når vi sender opdateringer til Ole, så tilretter han meget hurtigt men vi i bestyrelsen
vil meget gerne lige bede om en mail retur, når han har opdateret – blot et ”done”.
Erling tager det med også.

● Regler for facebook – f.eks. salgsannoncer
Vi har drøftet mht. salgsannoncer og vi vil ikke have disse annoncer på siden,
Susanne undersøger om det er muligt at notere det øverst på Gruppen.



Der er flere medlemmer, der er lukket ude af facebookgruppen. Susanne kontakter
Lone N. Men vi mener, at det er noget der sker hos den enkelte og ikke på vores
gruppeside.

● Opslag af arrangementer – vi bør fatte os i korthed
Vi tager emnet op på Tovholdermødet til august.

● Opfølgning fra medlemsmøde, herunder alder for målgruppe
På medlemsmødet var der ønske om, at alderen på hjemmesiden bliver ændret fra
50+ til 45+ og bestyrelsen er enige om, at vi prøver. Erling finder de forskellige
steder på hjemmesiden og giver Ole besked om at ændre det.

● Opfølgning på kontakt fra DR
Besøg på Storms med Mona og en journalist/fotograf fra DR
Det handlede ikke om SRC men om Mona, som var på besøg og de havde googlet
os og fundet vores forening spændende.

● Plan fra festudvalget for årets fester – drøftet tidligere under punktet aktiviteter.
● Tovholdermøde 27.08 – Alice har fået en liste fra Lone Nielsen, så vi kan få

overblik over hvem der skal inviteres.
Arne, Mette, Alice og Erling mødes hos Alice mandag den 8.8. kl. 18.00 for at
planlægge denne dag.

● Medlemsmøde 30.09 – lokalet er booket og Jette får det i kalenderen.
● Brætspilsaften 28.10 er aflyst, da der er pool denne aften. Vi besluttede at Jette

finder et par stykker, som sammen med hende kan planlægge en eller flere
brætspilsaftener.

● Næste års generalforsamling – Jette tager kontakt til festudvalget inden vi lægger os
fast på en dato, da det er vigtigt at festudvalget kan denne dag, så der igen kan blive
fest efter generalforsamlingen. Nærmere senere.

5. Administration
● GDPR-reglerne og udsendelse af medlemslister/tovholderliste

For at overholde GDPR-reglerne begrænser vi adgang til personfølsomme
oplysninger. Derfor er password til Place2Book ændret og fremadrettet er det kun
Susanne Knudsen og Lone Nielsen, der har adgang.
Alle tovholdere, som har slået et arrangement op med link til Place2book kan
løbende få tilsendt tilmeldingslister ved henvendelse til Susanne eller Lone.
Vi har også ændret på medlemslisten, som har været sendt til tovholderne, den vil
fremover kun indeholde MEDLEMSNUMMER, NAVN OG EFTERNAVN.

● Inventarlister
Der er en inventarliste under udarbejdelse, så der er samlet overblik over de ting,
som SRC Odense ejer. Den forventes klar til næste bestyrelsesmøde i august.

● Indsendelse af materiale til banken
Vi har modtaget en mail fra banken mht. at de mangler nogle dokumenter.
Jette kigger på det en af de nærmeste dage og sender de dokumenter der måtte
mangle.

● Hvor vil vi opbevare vores elektroniske arkiv
Bestyrelsen har oprettet et fælles arkiv, der ligger på en g-mail konto. Alle relevante
dokumenter vil fremover blive arkiveret her.

6. Landsnetværket



● Har vi forslag til en ny formand
Der skal vælges en ny formand til Landsforeningen, så hvis der er en der har ønske
om, at blive en del af landsnetværket og være med til at præge det kommende
arbejde, kan man få yderligere oplysninger enten hos Erling eller ved at læse mere
på hjemmesiden under Landsforeningen.

● Landsforeningens generalforsamling og fest lørdag den 17.9. skal være på vores
Odense side, dette sørger Erling for sker.

7. Økonomi
● Aktuelt regnskab

Vi besluttede at vente med aktuelt regnskab til mødet i august, så vi der kan kigge
på 1. halvår. Hvis du har udlæg, som du ikke har fået refunderet, så send dine
kvitteringer på kasserer mailen, så Jette kan udbetale pengene.

8. Evt.
Vi har fået en henvendelse omkring en fejlindbetaling på vores Mobilepaykonto,
Jette undersøger om det er korrekt, at der er gået penge ind og sørger for at få dem
sendt tilbage til rette vedkommende.

9. Næste møde
● Dato for næste møde

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 8. august kl. 19.00 hos Alice.


