
Referat af bestyrelsemøde i SRC Odense d. 19/1 2009 
  
Deltagere: Irene, Rie, Søren, Ole K og Ole S 
  
1.  Dirigent (Ole K) og referent (Ole S) 
  
2.  Ingen væsentlige kommentarer til referatet fra sidst. 
  
  
3. Økonomi 
foreningskonto  57.762,89 kr 
festkonto                    0 kr 
bar-kasse               1655,- kr 
værdi af billetter til 60’er rock    17.100,- kr 
  
  
4.  Medlemsadministration 
  
Der skal sendes remindere ud, da deltagelse i generalforsamlingen forudsætter gyldigt medlemsskab. 
  
-  Jacqueline har vist ikke længere tid, og Ole S har tilbudt Jacqueline at overtage listen. 
- Listen skal opdateres inden generalforsamlingen. Gerne af Jacqueline, og ellers af en anden (Ole K?) 
-  I denne forbindelse nævner vi at der skal øget opmærksomhed på forenings-filer. Tab af visse data/filer kan 

være belastende for foreningen. 
  
5.  Marts festen 
Budget fremlagt af festudvalget til festen i Hus88 d. 14/3 2009 blev godkendt. Det blev tilføjet at festudvalget også fik 
forhåndsgodkendelse hvis de ønskede at udvide med flere spisepladser. 
  
6.  Formandsmøde 
  
Angående den ny hjemmeside. Det tilbud man havde satset på levede alligevel ikke op til forventningerne. Der 
arbejdes nu videre med at et medlem fra Silkeborg udarbejder en hjemmeside til 25.000,- kr 
  
Landsfest i Odense d. 6/6 2009, og Odenses borgmester har lovet at stille et lokale med plads til 300 gæster til 
rådighed. 
  
Inspirationsrunde – Eller ’måske brugbare’ initiativer i andre SRC foreninger: 
  
Tuborgfondet kan ansøges om penge – ofte med succes 
Nogle bruger reklamespots i lokalradio 
Slagelse har indført en vandrepokal i Bowling 
Medlemskort udleveres ofte ved samme procedure som i Odense 
  
Som svar på et spørgsmål fra Odense har vi fået at vide, at man jvf. foreningsloven (?) godt kan have både kasserer 
og medlemsadministrator uden for bestyrelsen, man skal da blot have et økonomiudvalg med et ansvarligt 
bestyrelsesmedlem. 
  
Alle foreninger har svært ved at få folk til at stille op som kandidater til bestyrelserne. 
  
Næste formandsmøde bliver d. 13/6 i Fredericia. 
  
Forslag til vedtægtsændringer fra formandsmødet blev fremlagt. 
  
  
7.  Generalforsamling 
  
Lokalet er klart. Det er reserveret, men vi vist må kun være 90 i bygningen. Derfor er der en øvre grænse for hvor 
mange der kan deltage. 
  
Menu blev godkendt, dog med den ændring at vi foreslår chokolade (stykker/fyldt) i stedet for Irish Coffee. 
  
Ole S indkalder til generalforsamling snarest. Med forslag til vedtægtsændringer fremsat som et enkelt og samlet 
forslag fra bestyrelsen (flertalsbeslutning) 
  
Vi arbejder alle videre med stikord og tekstforslag  til formandens/bestyrelsens beretning, som Rie gerne fremlægger. 
  



Alle skriver lige ned hvem der har været kontaktpersoner i løbet af året. Vi skal jo huske at takke alle de aktive i 
foreningen. Det er jo dem der gør det sjovt at være med i foreningen. Og et skulderklap ved generalforsamlingen er 
velfortjent. 
  
Ole K åbner genersalforsamlingen 
  
8.  Næste møde 
  
Mandag d. 2/2 2009 kl. 19.15 
Hos Ole K 
  
Således oplevet af Ole S 
 


