
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde  

Mandag d. 19. december  
 

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

   

Dagsorden: 

1.  Opfølgning på referat fra sidste møde 

 Susanne og Alice har en aftale om besøg i Søjlehuset, så må vi se om det 
igen kan være et sted at holde arrangementer. 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Arbejdet i bestyrelsen 

 Indledende overvejelser om vi vil genopstille til en ny periode? 

Vi tog en runde og hørte de forskelliges tanker. 

4. Aktiviteter 

 Opfølgning aktiviteterne – er der nogen der har noget at berette. 

FB – Susanne orienterede om, at det er vendt til positive ting, der kom-
mer på.  

Place2book er Susanne nu den eneste, der har adgang til. Vi skal have en 
mere på men ved ikke lige hvem pt. 

Nyt medlem Bente Høngsmark vil gerne være med i Naturgruppen. Han-
ne Nielsen vil gerne hjælpe i Naturgruppen fra tid til anden. 

 Status på hjemmesiden – Vi er enige om, at link til opslagstavlen bliver 
fjernest fra forsiden, men at den stadig kan tilgås fra menuen i venstre 
side. 

Annette Søholm har meldt sig ud af foreningen, og da hun var revisor-
suppleant, skal det ændres på hjemmesiden og vi skal vælge en ny på den 
kommende generalforsamling. 



 Bio Cirkel – vi har fået en mail fra Mette Mule om et nyt koncept og kan 
derfor genoplive biograngruppen. Alice er kontaktperson til gruppen. Vi 
genaktiverer biografgruppen på hjemmesidens venstre side. 

 Næste års generalforsamling er lørdag den 25.2.2. – Vi har forslag til 
dirigent og vil høre om vedkommende er interesseret i at påtage sig op-
gaven. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden sidst i 
januar. 

Generalforsamlingen forventes afholdt om eftermiddagen startende 
med kaffe/the/kage og afsluttes med aftensmad.  

5. Administration 

 Ny medlemsadministrator, status fra Alice 

Alice har overtaget opgaven og er kommet rigtig godt fra start.  

Vi har fået 22 nye medlemmer i december måned. 

 TO DO liste – jobbeskrivelser 

Jette laver en på bank og kasserer 

Susanne laver en på Place2book 

Alice laver en over lokalebooking og mulige lokaler 

Arne har lavet en for formand. 

Alice har lavet en for medlemsadministrator 

 Gennemgang af vedtægter mhp. evt. ændringer i vedtægterne. 

Alice og Susanne præsenterede et oplæg. Punktet behandles igen på 
næste møde. 

6. SRC Danmark 

 Der er møde i Kolding d. 21. januar – Erling og Susanne deltager. Der er 
åbent for alle medlemmer til at deltage i dette møde, kontakt Erling 
Hyldig. 

 Status næste års landsfest 

Mette Lindekilde og Jytte Heide arbejder på at finde egnet lokale og at 
fremsende et budget. 

7. Økonomi 

 Aktuelt regnskab – Jette orienterede om status pr. 30.11.22. 

8. Evt. 

 Dato for næste møde bliver den 11. januar 2023 kl. 18.30 hos Erling.  


