
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. januar 2022 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

Tovholder til pool – ny mand på posten er Morten Riber og Lone S. er i løbende dialog med Morten. 

Der er 2 der har givet tilsagn om, at vil hjælpe med hjemmesiden. Arne kontakter dem begge, så de kan 

koordinere med Ole. 

Jimmy skulle undersøge hvad foreningen har af udstyr hos Ole, det har han glemt.  Anette tager med 

Jimmy ud til Ole primo februar.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger 

3. Møderne i bestyrelsen 

TO DO lister – vi snakkede om at kalde dem ”håndbog”  og vi drøftede hvordan vi kan have de 

dokumenter der skal være der, elektronisk, så vi ikke skal have en fysisk mappe. 

Vi drøftede forskellige muligheder og vil undersøge srcodense@gmail.com hos Lone Nielsen om der er 

mulighed der for at lave et arkiv, som vi kan dele digitalt. 

Arne kontakter Lone Nielsen. 

4. Aktiviteterne 

Opslagstavlen har Alice arbejdet aktivt med og vi vil foreslå, at det fremadrettet bliver de 3 

webmastere der tager sig af at rydde løbende op på opslagstavlen. 

Koncerter - Alice har fået henvendelse fra Live Culture vedr. koncerter, hvor Alice har svaret, at vi pt. 

ikke er interesserede i, at gøre mere men hun fik link til vores hjemmeside. 

Aktiviteter - SRC aflyser ikke aktiviteterne grundet covid 19 på nuværende tidspunkt, det er op til folk 

selv, at tage stilling til om de vil med til pool mm.  Men pt. er der ingen fredagscafe, da Ryans er lukket. 

Status på hjemmesiden – hvad aldersgruppe henvender vi os til? 50 +. 

Susanne kontakter Ole S. for at få det rettet under medlemskab og få slettet ”pinden” Nyhedsbrev. 

Planlægning af generalforsamling – Anette prøver at booke Rismarksvej 103, hvor vi holdt julefrokost. 

Hvem genopstiller til ny periode – vi snakkede internt om hvem der genopstiller og hvem vi skal have 

spurgt  mht. ordstyrer på generalforsamlingen. 

Opsamling fra medlemsmødet – vi følger op på generalforsamlingen. 

Evaluering af festen den 4.12.21 – vi evaluerede og var enige om, at det var en god fest. 

 

 

5. Administration  

mailto:srcodense@gmail.com


GDPR-regler – fremgår af hjemmesiden. 

Diverse henvendelser fra Odense Kommune – Arne og Jette modtager mails fra Kultur og Fritid – vi 

grovsorterer ift. Om der skal gøres noget. 

6. Landsnetværket 

Ny dato for møde – lørdag den 2. april 2022 – bestyrelsesmøde – Lone undersøger hvem der er 

målgruppen. Lone booker lokale.  

       lørdag den 17.9. generalforsamling og efterfølgende fest for alle SRC-medlemmer i hele landet. 

7. Økonomi  

Foreløbigt regnskab – der er konteret for hele 2021 Arne og Jette kigger videre på det og snakker med 

revisor Dorrit. 

8. Punkter til samt fastsættelse af næste møde – mandag den 31.1.2022 hos Susanne kl. 18.30. 

Mødet har det primære formål, at planlægge generalforsamlingen. 

 

Ref. Jette. 

 

 

   

 

 

 

 

 


