
Referat af bestyrelsesmøde d. 9/1 2012 

 

Til stede var: Inge-Lise, Bente, Ole K og Ole S 

Afbud fra Susanne 

 

Ordstyrer: Inge-Lise 

Referent: Ole S 

 

Referat fra sidst blev godkendt.  

 

Formandsmøde i SRC danmark lørdag 28. januar i Herning. 

Ole K deltager. Vi dækker kørselsudgifterne. 

 

GF 2012 

Susanne har fundet et par medlemmer vi vil foreslå som dirigent og referent til GF. Vi mødes med 

vores forslag til dirigent og informerer vedkommende om hvad opgaven indebærer en halv time før 

mødet. (alle) 

 

Ole K udarbejder et forslag til ’formandens beretning’ og sender det til bestyrelsens medlemmer, 

hvorefter vi så kan kommentere det og komme med gode forslag via email. (Ole K) 

 

Vi skal bruge mikrofoner og eventuelt vores eget anlæg til GF. Anlægget kan også bruges til musik 

i orkestrets pauser senere på aften. (Ole K) 

 

Hvis vi skal have en projektor til mødet skal vi ud at høre om vi kan låne en (Ole K) 

 

Ole K sender en dagsorden til alle foreningens medlemmer via den mailadresse der er opgivet på 

medlemslisten. 

 

Ole K køber ind til kaffe og the (øl, vand og vin) under selve GF. 

 

Generalforsamlingen starter kl 17, og bestyrelsen møder kl. 16 for at forberede borde og lave kaffe 

mm. (alle) 

 

Kasseren (Søren) forventes at have styr på regnskabs fremlæggelsen. (Ole K) 

 

Festudvalget har styr på spisning og festen efter GF. 

 

 

Nyt fra grupperne 

Singleguider: De har fundet et par guider mere. 

Naturgruppen: Får også et par medlemmer mere. Leder efter et nyt mødested ved turstart. Parkering 

er blevet et problem ved det gamle mødested – Posten. 

Festudvalg: Leder efter et par medlemmer mere. Der er pt 6 medlemmer i festudvalget. 

Vedrørende nytårsaften; Regnskabet er på vej. Samarbejdet med kulturbisserne nytårsaften havde 

været positivt. 

Kulturbisserne: Planlægger en hyttetur. 

Webmaster: Forsiden har fået nyt udseende. 



Cafeaften: De er nu 4 medlemmer i gruppen. 

Madgrupper: Der opstartes nye madgrupper. 

Powerwalk: der søges en hjælper til begynderholdet (5 km/t) 

 

 

Eventuelt  

 

Foreningens koder. 

Der bruges mange mailadresser og koder i foreningens virke. Hvordan holder vi et overblik, så 

bestyrelsen kan bevare overblikket og sikre foreningens drift? Pt har Ole K og Ole S de centrale 

koder til hjemmeside mm. 

 

Bus til landsfest 

Skal vi leje bus til forårets landsfest i Vejle? Det er måske interessant for flere hvis vi gør det 

nemmere og mere socialt at tage af sted. Vi indhenter tilbud på buskørsel, og undersøger om der er 

interesse for en sådan buskørsel (evt. ved at spørge ved GF) (Inge-Lise) 

 

Næste møde 

Eventuelt lørdag 11/2 kl 15 i Søjlehuset – inden GF (mødet afholdes kun hvis det findes 

nødvendigt) 

 

Referent 

Ole S 


