
Referat af bestyrelsesmøde d.30. juni 2011 
  
Til stede var: Ole K, Inge-Lise, Bente, Peter, Jane, Gurli, Inge, Poul-Erik, Mona, Ebbe, Karin, Susanne. 
  
Dirigent: Inge-Lise 
Referant: Susanne 
  
Dette bestyrelsesmøde blev holdt som grillaften hos Ole K, hvor også suppleanter og single-guider var 
inviteret. 
  
Referat fra sidste møde godkendes. Dog blev der forklaret lidt omkring problematikken med 
udbetalinger/bilag fra sidste møde som nu er på plads. 
  
Aktivitet til lands-generalforsamling fredag aften: 
Da der skal laves en aktivitet for de bestyrelser der kommer fra de andre byer fredag aften blev der lavet en 
brainstorm med forslag: 
F.eks blev der foreslået en tur med Åfarten, rundvisning på Albani, Sejle med Svanen, pool på Sharks, 
rundtur i Odense med guide/vægter - jeg har idag undersøgt rundvisningen på Albani, den slags laver de 
ikke mere og holdningen til Åfarten er nok at det er for dyrt. 
Derudover kom Peter med et forslag om at man måske kan indkvarteres privat når byernes mødes - 
konceptet kunne være "lån en sofa". Det vil være noget der skal gennemarbejdes og udføres professionelt. 
Eks kan medlemmer som vil være interesseret i at låne en sofa ud melde sig til Susanne, som har tilbudt sig 
som kontaktperson, som så kan "parre" sammen når det er aktuelt. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med disse ting. 
  
Invitationen til lands-generalforsamlingen færdiggøres ved næste møde. 
  
Aktiviteter i kalenderen på hjemmesiden: 
På mødet d 24. april blev der taget en beslutning om hvilke arrangementer der hører til i vores kalender. Ole 
tvivler på at det er den rigtige beslutning og der er en livlig debat omkring dette emne. Konklusionen blev at 
arrangementer med vores egne medlemmer som kontaktperson kan komme i kalenderen, men 
arrangementer uden kontaktperson kan ikke. Kommercielle og business-relaterede arrangementer hører ikke 
til i kalenderen, da vi lægger navn til/står inde for de ting der ligger i kalenderen. 
Til gengæld kan opslagstavlen med fordel benyttes til at samle medlemmer sammen til andre arrangementer 
- også her skal der være en kontaktperson. 
Det forventes at webmaster (Ole S) jævnligt gennemgår kalenderen og evt fjerner uvedkommende indlæg i 
samarbejde med den øvrige bestyrelse. 
  
Facebook:  
Ole åbner en debat om facebook - der er meget delte meninger om dette medie. 
Susanne undersøger om siden kan sættes op til at sende en meddelse til medlemmer i gruppen når der 
bliver skrevet på siden. 
  
Nye medlemmer: 
Emnet her er om vi er gode nok til at tage imod nye medlememr i foreningen ??? Dette gav en meget livlig 
og meget lang debat rundt om bordet. Der blev bl.a talt om klike-dannelser især på Carlsen. Måske skal man 
indføre et lille "interview" med det nye medlem for at finde ud af hvor det vil være bedst for vedkommende 
at starte i foreningen - det er ikke nødvendigvis på Carlsen. Intro-siden på hjemmesiden bør opdateres og 



uddybes. Man vil gerne anbefale nye medlemer at tage kontakt til en single-guide inden de kommer. 
Vi har nogle rigtig gode single-guider som arbejder med dette punkt. De holder deres næste møde i august, 
har planlagt at have introaftener en gang i kvartalet og vil måske prikke et par stykker på skulderen for at 
blive lidt flere i gruppen. 
  
Næste møde bliver mandag d.1. august kl 19 hos Susanne. 
  
Tak for en hyggelig og indholdsrig aften. 
  
Susanne 
 


