
Referat fra bestyrelsesmøde d 21.03.2011 
  

Til stede var: Ole Knudsen, Inge-Lise Vilsbøll, Bente Kjærsgård Hansen, Susanne Strunk. 

Der var afbud fra Ole Søndergaard. 
  

Valg af dirigent: Ole Knudsen 
Valg af referent: Susanne Strunk 

  
Brunch d 2. april - 16 er tilmeldt, Bente bestiller brunch og der handles kaffe, the, juice. 

  

Formandsmøde 9. april – i Vejle 
  

Nyt fra grupperne - der var intet nyt at berette fra grupperne. 
  

Svendborggruppe - Såfremt personen der ønsker en gruppe i Svendborg melder sig ind i SRC vil vi oprette 

en gruppe på hjemmesiden til vores medlemmer fra Svendborg. Den kan de så bruge som kontaktflade til 
arrangementer på deres hjemmefront. Bestyrelsen bakker op om det - dog skal gruppen køre selvstændigt. 

Bente vil blive kontaktperson hertil. 
  

Budget kanotur - budgettet blev fremlagt med underskud og det gav lidt debat om bordet. Da det er en tur 
for forholdsvis få medlemmer til et meget lille beløb blev det vedtaget at egenbetalingen hæves en smule så 

der er balance i budgettet. Underskudsgarantien er selvfølgelig stadig gældende. 

 
Her opstod der en livlig debat om tilskud og emnet bliver et punkt på næste møde. 

  
Udover dagsorden fremlagde Inge-Lise et budget for en dagstur i forbindelse med aktivgruppen. Budgettet 

var i balance og er godkendt - dog skal Inge-Lise selv være obs på en evt afbestillingsdato ved manglende 

tilmelding. 
  

Medlemsmøder - Der var enighed om at genoptage medlemsaftenerne - dog med 1-2 aftener som forsøg i 
første omgang. Inge-Lise undersøger mulighed for lokale. 

  

Landsgeneralforsamling - Odense er vært for dette arrangement der er d 23-25. september 2011. Inge-Lise 
undersøger lokaler til dagstimerne, Susanne kontakter festudvalget vedr festen d 24. 

Bestyrelsen ønsker at inddrage suppleanter til denne weekend. 
  

Fødselsdagsfest/jubilæum - Der blev diskuteret hvorvidt SRC´s jubilæum kan erstatte en julefrokost, det 
blev til sidst besluttet at være ok. Også her vil Susanne kontakte festudvalget. 

  

Bestyrelsens ansvarsforsikring – Foreningen har en ansvars og produkt ansvarsforsikring. Policen er fundet 
hos Søren Koch og er helt ok. 

  
Mailkultur - Her blev bestyrelses enige om at bruge "svar til alle" på mails hvis svaret er relevant for alle så 

vi kan være bedre forberedt til bestyrelsesmøderne. 

  
 

  
Dato for næste møde er d 26. april 2011 kl 19 hos Inge-Lise 

 
Referent 

Susanne Strunk 

 


