
Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2022 hos Alice

Tilstede: Alice, Jette, Susanne, Arne og Erling.
Konstituering:
Formand Arne Mørch
Kasserer Jette Mouritzen
Best. Medlem Erling Hyldig
Best. Medlem Alice Jensen
Best. Medlem Susanne Knudsen
1. Opfølgning på referat fra sidste møde

Mødet den 2. 4. er på som punkt i dag – google fælles drev kommer på næste møde.
2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
3. Arbejdet i bestyrelsen

● Mødehyppighed og varighed
Vi har i den forgangne tid holdt møde hver 4. uge – men vi prøver at gå over til hver
6. uge fra 18.30 – 21.30

● Fordeling af opgaver, herunder kontakter til aktiviteterne
Susanne: facebook – singleguide – fredagscafe – place2book
Alice: Biografgruppen – spis ude – teater – læsegruppen . vingruppen
Arne: Medlemsadministrator
Jette: naturgruppen – madgrupper – fester herudover kontakt til kommunen og Alice
bliver oplært til booking af lokaler.
Erling: pool – bowling – kulørte kulturelle
Vi snakkede om kontakten til Webmaster, så der kun er 1 der kommunikerer videre
til Ole – Arne spørger Ole, hvordan han tænker det bedst.

● Skal suppleanterne være med i bestyrelsen og med til møderne
Vi besluttede at 1. suppleanten Mette Roed fremover skal deltage i møderne frem til
næste generalforsamling
Hun bliver knyttet til bestyrelsesmailen.

● Korrespondance mellem møderne – hvem får og hvem svarer på bestyrelsesmailen
Hvis det er et lille spørgsmål f.eks. omkring glemt medlemsnummer, så svarer den
første der ser spørgsmålet blot vedkommende med cc til bestyrelsen.
Hvis der kommer større spørgsmål, så vil der være 7 dages svartid, dog hvis der er
noget akut, så bliver det selvfølgelig svaret med det samme af formanden.



● Skal vi have en forretningsorden
Vi drøftede hvorvidt SRC skal have en forretningsorden eller ikke.
Vi blev enige om, at vi ikke pt. vil lave en sådan.
Men vi har besluttet at vi vil lave TO DO lister, som beskriver alle procedurer så det
vil være lettere for en ny bestyrelse, at tage over.

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

Vingruppen har arrangement den 19.3. og der kommer 19 medlemmer.
Vingruppen – ølsmagning mm. består pt. af Susanne Knudsen, Alice Jensen og Jane
Andersen.
Naturgruppen og Festudvalget skal kontaktes, så hjemmesiden kan blive opdateret
med kontakt til de 2 udvalg – Jette kontakter dem.

● Status på hjemmesiden
Vi kiggede på forsiden og der er en del der skal revideres, Jette kontakter Ole S. og
får alt tilrettet som aftalt.

● Evaluering af generalforsamlingen
Vi evaluerede dagen og var tilfredse med afholdelsen.

● Flere Singleguides
Der er pt. Morten Bladt og Alice – Jan ønsker ikke længere at være singleguide.
Det er lykkedes, at finde 2 nye singleguider – Tommy Holm og Henriette Rotheisen

● Medlemsmøde
Fredag den 20. maj efter Ryans fra kl. 18.00 – 22.00 - Jette og Alice booker lokale
og aftaler mht. nøgle mm.  Der kommer opslag på hjemmesiden snarest muligt.
Alice og Susanne tager sig af det praktiske og Arne kommer med drikkelsen.
Vi tænker på hvad indholdet skal være og beslutter på næste bestyrelsesmøde.

● Tovholdermøde
Lørdag den 27. august kl. 15.00 – 22.00 – Alice booker lokale. Der kommer opslag
på hjemmesiden snarest muligt.
Jette, Arne og Erling står for planlægningen

● Socialt arrangement med suppleanterne
Vi snakkede om at det ville være en god ide, at mødes en aften - både bestyrelsen og
suppleanterne og lære hinanden lidt at kende. Vi tager det med på næste møde.

● Kan ”ikke” medlemmer deltage i aktiviteterne før de melder sig ind
Vi besluttede, at det være muligt at deltage gratis til pool én gang og herefter skal
man være medlemmer for at deltage. Ligeledes er det også muligt at deltage gratis
på en naturtur én gang.

● Skal vi give tilskud til den næste fest
Vi har besluttet at give 10.000,00 kr. til festen den 23.4. og vi ønsker at få et budget
senest den 1.4. – Jette kontakter festudvalget.

● Skal vi give tilskud til andre ting
Det er muligt for grupperne at søge om tilskud til et specifikt arrangement.



5. Administration
● GDPR-reglerne og udsendelse af medlemslister/tovholderlister – næste møde
● Spørgsmål til nye medlemmer ved indmeldelse

Hvor har du hørt om foreningen – og hvorfor vil du være medlem.
Lone bruger disse spørgsmål for at byde de nye medlemmer personligt velkommen
og herudover viser det et billede af hvor vi skal profilere os.
Vi snakkede om spørgsmålene skulle ændres til:
Hvor har du hørt om foreningen? Har du tidligere været medlem?
Arne informerer Lone om disse ændringer

● Forsikringer – næste møde
● Inventarlister – næste møde

6. Landsnetværket
● Status forplejning – Jette har fået mail fra Bolbro Brugerhus og videresendt til

Erling, der skal deltage i mødet. Jette kan godt hente nøglen og Erling kontakter
Lone fra Bolbro Brugerhus.

● Deltagelse i Landsbestyrelsens møde 12.15 – 15.30 – Susanne kan deltage herfra
● Deltagelse i ekstraordinær generalforsamling15.30 – 17.00 – Susanne kan deltage

herfra
7. Økonomi

● Hvordan vil vi følge økonomièn i 2022 – udsættes til næste møde – hvor der bliver
præsenteret et regnskab for 1. kvartal.

8. Evt.
● Dato for næste møde – mandag den 25. april kl. 18.30 hos Erling.


