
Bestyrelsesmøde 2010-10-16 
 
Til stede: Rie, Gurli, Helle, Ebbe, Ole K og Ole S 
 
1. Referent (Ole S) og dirigent (Ole K) 
 
2. Referat fra sidste møde blev godkendt 
 
3. Økonomi 
Det ser ud som det plejer, dog med en lille vækst i den likvide kapital 
 
4. Medlemsadministration 
Den er i sikre hænder hos Mona. Rie bemærkede at repræsentanter fra andre SRC foreninger 
beundrer hvordan og hvor effektivt vores medlemsadministration virker her i Odense. 
 
5. Aktivitetsgrupperne 
Singleguider 
Inge vil gerne være kontaktperson for singleguiderne. Vi er enige om at sige ja tak og byder 
samarbejdet med Inge velkomment. Når Inge har ændringer til singleguidernes punkt på 
hjemmesiden sender hun bare sine indlæg til webmaster (Ole S eller Ole K), så hun kan komme 
igang uden at hun først skal lære hvordan hjemmesiden virker. (Helle?) 
 
60’er rock 
60’er rock flyttes til maj måned og Dalumhallen. I stedet kommer der 70’er og 80’er rock/bal i det 
store telt. Vi beslutter at købe hvad der svarer til et bord (ca. 24 stk)  i teltet til 70’er og 80’er musik 
og overlader det til andre at tage initiativ til evt. også at deltage i Dalumhallen. 
Jo hurtigere vi er ude at købe biletter (til videresalg blandt medlemmerne) des bedre pladser får vi. 
(Ole K?) 
 
Dans 
Aktiviteteten ligger stille, og der er ingen singlerock aktiviteter på området, så punktet fjernes fra 
hjemmesiden (Ole S) 
 
6. Forslag fra naturgruppen 
Omkostningsdækning ved researchture i naturgruppen. 
Naturgruppen har søgt om kørselsgodtgørelse efter statens lave takst (1,90 kr/km) ved researcture i 
forbindelse med planlægning af naturture. Dette bevilges. 
Der skal laves et kørselsregnskab, så destination (fra-til), antal kørte kilometer og dato sendes til 
kasseren sammen med oplysning om hvilken konto godtgørelsen skal overføres til. 
Vi opfordrer til samkørsel, men forventer at naturgruppen selv kan forvalte ordningen efter ’frihed 
under ansvar’ princippet så den kan fungere i praksis. 
 
Der var også en forespørgsel om en stående underskudsgaranti. Denne blev afvist under henvisning 
til at naturgruppen er omfattet af den underskudsgaranti der følger et fornuftigt og godkendt budget. 
 
7. Festudvalgets fremtid 
Festudvalget stopper. Vi takker festudvalget for mange gode fester og glæder os til den sidste fra 
deres hånd, som er julefrokosten. 



Der er nogle medlemmer der har nævnt at de måske gerne vil danne et nyt festudvalg. Ole K tager 
kontakt til dem. Det glæder os, og vi ser frem til et kommende samarbejde med et nyt festudvalg. 
 
8. Landsmødet 
Rie orienterede om landsmødet. Odense (Rie) har sagt ja til at afholde landsmødet i september 
2011. Der gives besked til et kommende festudvalg om at placere en fest i forbindelse med 
landsmødet, og næste års bestyrelse skal også informeres. 
 
9. Generalforsamling 
Helle undersøger om hus88 allerede er reserveret til den 12 februar (Helle). Ellers forsøger vi at 
reservere det. Igen i år vil vi have brugerbetaling på mad (50 kr) og drikke (src priser) til 
sammenkomsten efter generalforsamlingens formelle del. 
 
Vi ønsker forslag til vedtægtsændringer i SRC-Odense og vil derfor gerne høre forslag fra 
kompetent side. (Rie forespørger) 
 
Vi kigger efter nye kandidater til næste års bestyrelse. Vi bør ogs¨overveje ny formand, da Rie 
ønsker at stoppe ved næste generalforsamling. 
 
Vi holder et ekstra bestyrelsemøde i januar om generalforsamlingen d. 13/1 hos Helle. 
 
10. Evt. 
Forslag om foredrag af NLP-foredrgsholder. Det må gerne være et foredrag om NLP, men det må 
ike være et salgsfremstød for NLP. Markedet er fuldt af folk der bruger foredrag til at skaffe 
kunder. Vi  er som singleforening nødt til at sikre os, at de foredrag vi lægger navn til har en vis 
kvalitet, fremstår som en helhed og giver en god oplevelse for tilhørerne. Der arbejdes videre med 
projektet (Helle) 
 
Forslag om ’gæsteordning’ så medlemmer kan tage en gæst med til et arrangement og gæsten her 
får et 1-måneds prøvemedlemsskab foræret af foreningen. Det kunne være til enkelte fester eller 
lignende. Det understreges at det ikke er en general ordning. 
Forslaget ønskes vedtaget forudsat at Ordningen ikke er generel, men at det skal være i særlige 
tilfælde og en del af arrangementets annoncering og koncept samt godkendt i bestyrelsen.  
NB: Enkelte havde forladt mødet, hvorfor det måske bør tages med på næste møde igen. 
 
11. Næste møde er den 26 november hos Gurli.  
 
 
 
Således oplevet af Ole S 
 


