
Referat bestyrelsesmøde

Mandag d. 8. august kl. 19.00

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

Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
2. Godkendelse af dagsorden – ingen bemærkninger
3. Arbejdet i bestyrelsen

● Er der behov for at justerer på fordelingen af arbejdsopgaver
Ingen behov for justering pt. vi tager punktet med på næste møde.

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

Rejsegruppen er kommet på hjemmesiden og Morten Bladt er sammen med de
andre i gruppen ved at arrangere en skitur. Alice er kontaktperson.
Alderen er ændret til 45+ på hjemmesiden alle steder.
Festudvalget skal orienteres om, at datoerne for festerne skal sættes på hjemmesiden
samtidig med facebook, fremadrettet med link til tekst, så datoen kan reserveres af
dem der er interesserede i at deltage.
Vi har spurgt festudvalget om de kan stå for festen til generalforsamlingen 25.2.23
vi afventer deres svar tilbage.
Der er tilsendt et budget til både høstfesten og julefrokosten. Vi gennemgik
budgettet og besluttede at vi giver et samlet tilskud til de to fester og evt. nytårsfest.
Romsøturen den 2.7. – turen var fuldt booket og gik godt i flot vejr.
De Gyldne Dråber – ølsmagning den 3.9. tilmelding senest den 26.8.

● Status på hjemmesiden
Møde med Erling, Ole, Bente og Arne torsdag den 11.8.
Erling tjekker op på linket til landsfesten.

● Regler for facebook – Susanne har fjernet opslagene med film fra
torsdagskoncerterne og opdateret vores regler, så der ikke fremadrettet bliver lagt
opslag op med billeder af personer.
Vi tager punktet med til medlemsmødet.
.

● Tovholdermøde – udvalget planlægger dagen.
Hytten er besøgt i dag og der er gode faciliteter både ude og inde.



● Medlemsmøde den 30.9. – lokalet er booket. Vi diskuterede mulige emner til
foredrag denne aften for at prøve noget nyt.

5. Administration
● GDPR-reglerne – den medlemsliste som Lone Nielsen sender ud er gennemgået og

sorteret, så fremadrettet vil den blive sendt til så få som muligt.
● Inventarlister

Der er udarbejdet en inventarliste, så der er overblik over alt, som er i foreningens
eje.

● Indsendelse af materiale til banken
Vi mangler at uploade vedtægter og ref. Fra generalforsamlingen underskrevet af
formanden og en oversigt over konstitueringen samt at Susanne skal sende hendes
personlige oplysninger via sikker mail.
Jette sender det en af de nærmeste dage.
Mobilepay er også udfyldt som de har bedt om.
Fornyelse af forsikring november 2022 og der er en lille stigning.
Vi vil tjekke forsikringsbetingelserne til næste møde.

6. Landsnetværket
Der skal vælges en ny formand til Landsforeningen, når der er generalforsamling
den 17.9. Arne deltager som repræsentant for SRC Odense og Erling deltager som
landsbestyrelsesmedlem, Der er fest efter generalforsamlingen for alle SRC¨s
medlemmer. Se link på vores hjemmeside.

7. Økonomi
● Aktuelt regnskab

Vi fremlægger ½ års regnskab på næste møde.

8. Evt.
● Punkter til næste møde: TO DO /håndbog samt forsikringer.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til søndag den 18. september kl. 18.30 hos
Susanne.


