
Referat af generalforsamling i SRC lørdag den 26.2.2022 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår Peter Wich, som takker for valget 

Jette Mouritzen blev valgt som referent. 

2. Valg af stemmetællere Karin, Ingelise, Mette og Torben 

3. Formandens beretning 

Arne læste formandens beretning op og den bliver vedhæftet referatet her. 

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

Jette gennemgik regnskabet, som blev godkendt 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Uændret kontingent for 2022 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse Jf. 5 7 stk. 1 er hele bestyrelsen på valg 

Arne Mørch, Susanne Knudsen og Jette Mouritzen er villig til genvalg — de blev alle valgt. 

Jimmy Andersen og Lone Stald er ikke villig til genvalg — og vi vil fra bestyrelsen sige mange tak 

for deres indsats. 

Alice Jensen og Erling Hyldig er nyvalgt til bestyrelsen. 

8. Valg af op til 8 suppleanter 

Alice Jensen er valgt ind i bestyrelsen, Bente Schmidt og Anette Hald ønsker ikke genvalg — 

bestyrelsen takker Anette og Bente for deres indsats. 

Mette Roed, Steen Johansen, Lone Stald og Ingelise Sørensen blev valgt som suppleanter. 

9. Valg af revisor og revisor suppleant 

Dorrit Skov er villig til genvalg og blev valgt. Anette Søholm blev valgt som suppleant. 

IO. Eventuelt. 

Der blev gjort reklame for forårsfesten den 23.4. i Teater 95 B 

Der blev gjort reklame for Bertintur den første uge i maj, der er infomøde søndag den 13.3. 

Der blev gjort reklame for Vinsmagningen lørdag den 19.3. — se hjemmesiden. 

Festen og Berlinturen kommer på hjemmesiden snarest. 

Der var forslag om at leje et lokale en fredag indimellem hvor vi kunne køre direkte ud f. eks. i 

Bolbro Brugerhus fra Ryans og købe pizza på vejen og drikkelse for at spille brætspil efter 

spisningen. Det blev vel modtaget, bestyrelsen går videre med det. 

Der blev debateret omkring Ryans som fredagsbar men der var stort ønske om et andet sted. Der 

kom flere forslag frem og de folk der foreslog et sted blev opfordret til at forhøre sig, om det vil 

være muligt at få borde hver fredag og senere henvende sig til Susanne Knudsen, som derefter 

tager det med på et bestyrelsesmøde. Der kom forslag som f.eks. Dexter, Pianobar, Carlslund. En 

del føler sig ikke tilpas på Storms i sommerhalvåret. 

Der er efterspørgsel efter nye bowlingtider. Lone og Steen snakker med Thomas. 
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Rabatkort Live Culture, der giver 10% rabat mange steder i Odense — følg dette tink: 

https://www.singlerockodense.dk/index.php/tips-og-links.html 

Vi forventer, at der bliver et medlemsmøde her i foråret og kigger på de gule sedler igen. 

Spis ude gruppen — Lone er pt. alene i gruppen men forventer nyt arrangement primo april. 

Naturgruppen har næste tur lørdag den 11. marts. 

Teatergruppen er i gang - hold øje med kommende arrangementer på hjemmesiden. 

Referent 

Jette Mouritzen 

Dirigent 

Peter Wich 

 

Beretning generalforsamling 26.02.2022 

Bestyrelsen tiltrådte på generalforsamlingen 2021 , der grundet COVID-19 først blev 
afholdt midt i juni måned. Perioden har derfor været lidt kortere end normalt. 

Vi var 4 nyvalgte (Lone Stald Johansen, Jette Mouritzen, Jimmy Andersen og Arne Mørch) 
samt en der fortsatte fra den tidligere periode (Susanne Knudsen). Endvidere har vi en 
medlemsadministrator (Lone Nielsen) og en kasserer/bogholder (Søren Koch), der 
ligeledes fortsatte fra den forrige periode. Yderligere har vi fortsat med samme 
hjemmesideadministrator (Ole Søndergaard), Vi konstituerede os med Arne som formand 
og Jette som økonomiansvarlig. 

Kasserer Søren Kock besluttede at slutte sit virke i efteråret efter at have haft opgaven i 
mange år. Jette overtog herefter kassererfunktionen. Vi har tilbudt vores 3 suppleanter, at 
de kan deltage i bestyrelsens arbejde og møder, hvilket 2 af dem (Alice Jensen og Annette 
Hald har valgt at gøre). 

Vi har brugt en del tid i efteråret på at få overblik over foreningens organisatoriske forhold 
(bank, forsikring, MobilePay, Place to book) osv. Vi har fået god hjælp af foreningens 
mangeårige formand Ole Knudsen. 



Der blev på generalforsamlingen foreslået, at vi brugte noget af vores formue på at få 
foreningen startet op igen efter COVID-19. Bestyrelsen besluttede derfor at støtte 
åbningsfesten i efteråret med op mod 400 kr. pr. deltager eller samlet op til 30.000 kr. 
Endvidere har vi støttet julefesten med op til 10.000 kr. og ville have gjort det samme med 
nytårsfesten, hvis vi ikke havde måttet aflyse den grundet corona-nedlukning. Endvidere 
har alle medlemmer jf. beslutning fra den tidligere bestyrelse fået kontingentfritagelse for 
6 måneder. 

Ud over festerne var der ved at være gang i aktiviteterne hen over efteråret - dog med et 
dyk i december og januar grundet endnu en corona-nedlukning. Festen efter 
generalforsamlingen i dag har vi måtte undlade, da det ved tidspunktet for at indkalde til 
generalforsamling ikke var muligt at leje et kommunalt lokale, hvor vi kunne holde en fest. 

Regnskabet gennemgås særskilt, men viser et underskud, hvilket er forventet grundet 
beslutningen om at bruge af vores formue. 

Der er i øjeblikket 175 medlemmer. Ved generalforsamlingen sidste år var der 168 
medlemmer. Ændringen dækker over 42 indmeldte og 35 udmeldte. 

Lone Stald Johansen har repræsenteret os på Landsforeningens generalforsamling i 
efteråret, hvor Erling Hyldig blev valgt til landsbestyrelsen. Den mangeårige formand har 
ønsket at stoppe, hvorfor der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling den 2. april 
måned. 

Der har været afholdt et medlemsmøde i efteråret. 

Tak til alle i bestyrelsen for samarbejdet og tak til dem, der løser andre opgaver og til dem, 
der har hjulpet os i gang. 


