
Referat af bestyrelsesmøde d.23.maj 2011 

Til stede var: Ole Knudsen, Ole Søndergaard, Søren Koch, IngeLise Vilsbøl, Bente Kjærsgård 
Hansen, Susanne Strunk. 

Dirigent: Ole Knudsen 

Referent: Susanne Strunk 

 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

Bente har fuldt op på x efter hun er trådt af som singleguide. Alt er ok, hun har valgt det fra pga 
sygdom og personlige årsager. 

Det nye forslag til tilskudspolitik sammensat af Ole Søndergaard blev godkendt, dog med en enkelt 
rettelse. 

SingleRock Odense har fået afslag på godkendelse som forening af kommunen. Svend anker sagen 
og arbejder videre på det. 

Nyt fra grupperne: IngeLise melder intet nyt, Bente fortæller at grupperne kører selvstændigt og 
uden problemer. Ole S beretter at kanoturen er udsolgt, så det er en succes. 

På sidste møde aftalte vi at slå opslagstavlerne sammen til en, dette har Ole S ikke nået endnu, men 
vil få det gjort snarest muligt. 

Klagen fra opslagstavlen diskuteres. Konklusionen blev at Peter tager kontakt til dem. Der kommer 
mange gode forslag til hvordan man kan tage imod nye medlemmer, bl.a. at singleguiderne gør dem 
opmærksom på at det er bedst at komme på Carlsen rimelig tidligt så man får en god plads imellem 
både nye og mere rutinerede medlemmer. Herudover blev der talt om at få teksten ændret på 
”pinden” for nye medlemmer på hjemmesiden. Der kunne man f.eks gøre opmærksom på at det 
ikke nødvendigvis er på Carlsen at man skal starte som ny, men at de aktive grupper er en god måde 
at komme i snak med folk.  

Ole K foreslår at næste bestyrelsesmøde bliver en grillaften med bestyrelse, suppleanter og 
singleguiderne for at blive enig om en mere ensartet fremgangsmåde til modtagelse af nye 
medlemmer. Ole indkalder til denne aften. 

Økonomi: Søren Koch beretter at han har et problem med at skulle overføre nogle forskellige beløb 
til private konti uden at have bilag og ikke kan gøre rede for hvad pengene går til. Til denne 
problemstilling bliver vi enige om at lave en ny procedure for pengeoverførsler i foreningen. Indtil 
den er lavet skal alle anmodninger om pengeoverførsler godkendes af kontaktpersonen for gruppen 
som videresender mailen til Søren med ”gennemset og godkendt”. Er kontaktpersonen i tvivl sender 
man den til de øvrige bestyrelsesmedlemmer inden den går videre til Søren. 



Endvidere aftales det at arbejdsløn til f.eks køkkenhjælp først afregnes når ydelsen er udført.  

Søren beder endvidere om at få numre på festerne som førhen. F.eks FE18 

Der bliver også snakket om fortrydelsesret ved tilmeldinger. Her bliver vi enige om at man kan 
fortryde inden tilmeldingsfristen udløber, dog tilbagebetales pengene først efter fristens udløb. 

Fortryder man efter fristen er der ikke tilbagebetaling. 

Landsgeneralforsamling: Vi skal til at arbejde på denne weekend. Bente og Susanne sætter sig 
sammen og udarbejder et program samt indbydelse. 

Næste møde bliver d.30/6-11 hos Ole K. 

 

Susanne. 


