
Referat af bestyrelsesmøde i SRC 17. november 2015 
  
Fremmødte var: Ole, Lisbeth, Randi-Mona og Susanne 
  
Ordstyrer: Ole 
Referent: Susanne 
  
Eydes i julen: 
Vi prøver at finde et alternativ for Eydes i de uger vi ikke kan være der. Lisbeth undersøger Ryans 
og Erling har skrevet ud i nyhedsbrevet at vores medlemmer kan kontakte Susanne hvis de 
kommer i tanke om nogle forslag. 
  
Forventninger til samarbejde i bestyrelsen: 
Her bliver nævnt at nogle i bestyrelsen synes at det er de samme 2 der trækker læsset, især med 
forberedelser og alt det praktiske arbejde. Det er ikke opfattelsen af alle og der bliver diskuteret 
lidt. Der bliver ikke enighed om dette, men forhåbentlig er alle indstillet på at yde en indsats. 
  
Evaluering af medlemsmøde: 
Medlemsmødet blev holdt i Ravnebjerg forsamlingshus, flot fremmøde og det var rigtig flot 
smørrebrød. 
Der var ikke så mange punkter på dagsordenen og det var generelt en lidt tam debat der var. 
  
Nyt fra grupperne: 
Festudvalget kører en smule tungt og mange ting bliver gjort i sidste øjeblik. Der blev valgt nogle 
nye til festudvalget på medlemsmødet, men ingen af dem mødte op til det møde som Britta 
indkaldte til. 
Vi har fremsat nogle forslag til festudvalget som går på færre fester med spisning, men så supplere 
med nogle dansefester hvor man mødes lidt senere og bare hygger sig og danser. 
  
Den kreative gruppe mangler en tovholder, da Linda er alene om at være nøgleholder til lokalet. 
  
Pool, her ses en faldende tendens, i hvert fald svinger det meget med deltagerne og tit fylder vi 
kun 4 borde. Skal man evt. lave aktiviteten om til hver 5. uge ?? Susanne sætter en meningsmåling 
i gang på facebook. 
  
Generalforsamling 2016: 
Vi har fastsat datoen til 27. februar, Susanne undersøger Rosenbækhuset og alle lægger hovedet i 
blød ang muligheder for lokaler. 
  
Næste møde bliver 1. februar hos Erling. 
Susanne, referent 
Mona har efterfølgende bestilt lokale på Marienlyst til GF d. 27. feb. 2016 
 
 


