
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde  
Torsdag d. 9. februar kl. 19.30  

hos Mette, Strynøgade 10, 1. th., 5000 Odense C. 
 
 

 

Indkaldelse sendt til: Alice, Jette, Susanne, Arne, Erling og Mette.   
Afbud fra Jette    

Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger 
 

3. Arbejdet i bestyrelsen 

 Evaluering af arbejdet i den snart afsluttede periode 
Bestyrelsen har evalueret og diskuteret det interne arbejde i året der 
er gået. Enighed om at mødehyppighed og varighed var passende. 
 

4. Aktiviteter 

 Opfølgning aktiviteterne – er der nogen der har noget at berette. 
Pool: Morten efterlyser en til at hjælpe med pool. Bestyrelsen opfor-
drer Morten til selv af finde en 
Bio: Stadig i opstartsfasen. Gruppen udvidet fra 2 til 4 tovholdere 
Rejse: Rejsen til Portugal har d.d. 9 tilmeldte 
Festudvalg: Karneval 18. marts afholdes i Hjallese Forsamlingshus. Bud-
get modtaget fra festudvalg og diskuteret. Festen er kun for klubbens 
medlemmer. Rester af drikkevarer fra hhv. julefrokost og nytårsaften 
bruges til generalforsamling 
 



 Status på hjemmesiden – noget at berette. 
Der er fundet en løsning på betaling fra ”gigahost” som er vores web-
hotel for hjemmesiden. 
 

 Generalforsamling – praktiske aftaler 
Bestyrelsen samles kl 14 for klargøring af lokale til generalforsamling 
De sidste praktiske opgaver gennemgået og tilrettet 
Arrangør af ”after-party” kontaktes for orientering om de praktiske 
opgaver når lokalet skal lukkes ned efter endt arrangement  
 

5. Administration 

 TO DO liste – jobbeskrivelser status 
Ingen bemærkninger 
 

6. SRC Danmark 

 Opfølgning fra landsmødet i Kolding – se referat sendt fra Niels 
Aagaard.  
Referat fra mødet er sendt til bestyrelsen – kan også læses på Lands-
foreningens hjemmeside. Pkt 6 i referat sendt til diskussion i alle lokal-
bestyrelser. Svar sendes til Landsforeningen senest 5. juni 2023.  
 

 Status for landsfesten i Odense 
SRC Odense har ansvaret for planlægning og afvikling af Generalforsam-
ling og Landsfest den 9. september 2023. Vi skal have stablet et udvalg 
til dette arrangement på benene og laver opslag på hhv. hjemmeside og 
FB lukket gruppe om dette. Forslag til egnede steder modtages gerne. 
  

7. Økonomi 

 Gennemgang af regnskab 2022. 
Årsregnskab er afsluttet og revideret. Fra d. 11. februar kan forenin-
gens medlemmer rekvirere årsregnskabet ved henvendelse til bestyrel-
sen. Årsregnskabet gennemgås på generalforsamlingen. 

 

8. Evt. 
Ingen bemærkninger 

 

 

Odense, d. 10. februar 2023 


