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Bestyrelsesmøde 25. november 2019 kl. 17-20.00 

Hos Susanne 

Til stede: Lone Nielsen, Ole Knudsen, Susanne Strunk, Karl Aage Jensen og Ingelise Nielsen 

 

1) Evaluering af medlemsmødet den 1. november 2019 

 

Det blev diskuteret, hvordan vi får nye medlemmer. Der kom mange meninger frem: Vi skal alle 

huske at tale positivt om foreningen og vore aktiviteter. Der kunne laves en folder, som fortæller 

generelt om foreningen og fællesskabet. Aktiviteter kunne annonceres på Pindle og Kulturnaut. Der 

kunne laves opsamlingsmøder for nye medlemmer.  

Bestyrelsen besluttede at afholde et opsamlingsmøde på Kulturmaskinen i foråret. Lone bestiller et 

lokale og inviterer nye. Hun inviterer også enkelte gamle medlemmer til at fortælle om foreningen.  

 

På medlemsmødet blev det desuden diskuteret, om vi skulle satse på at tiltrække yngre 

medlemmer: Nogle mente, at det ville give en bedre dynamik i foreningen. Andre mente, at vi 

skulle acceptere, at foreningens målgruppe netop er singler +50. 

 

På mødet blev det diskuteret, om man ville anbefale foreningen til sine venner: Nogle sagde nej, da 

de havde brug for foreningen som et frirum, og gerne ville beholde sit øvrige netværk ude af 

foreningen.  

 

På medlemsmødet blev det diskuteret, hvordan vi får nye medlemmer mere integreret i 

foreningen: Vi kunne holde små private fester, hvor man bedre kan få snakket sammen. 

 

På mødet diskuterede medlemmerne forskellen på SRC og diverse singlegrupper på Facebook: Det 

blev sagt, at i SRC taler man, på Facebook skriver man. Facebook-grupperne tilbyder hurtigt 

opståede aktiviteter, mens SRC kan tilbyde netværk, tryghed og mennesker, som man ser ofte. 

 

På mødet diskuterede man, hvad medlemmerne synes om SRC, og hvordan vi kan forbedre 

foreningen: Man mente, at SRC giver en god fast base for singlelivet og også holder nogle gode 

fester. 

Bestyrelsen besluttede at annoncere efter et nyt festudvalg. Lone og Susanne vil gerne hjælpe et 

nyt udvalg i gang. Susanne annoncerer på Facebook. 

 

På medlemsmødet diskuterede man, hvordan vi bedre kunne støtte op om foreningens aktiviteter: 

Man kunne huske at give respons på oplæg på Facebook: tryk i det mindste på LIKE. Man kunne 

sende aktiviteter til bestyrelsen, så de også kan komme på hjemmesiden. Hvis man deltager i en 

aktivitet, kan man lige skrive til et par andre medlemmer af foreningen og spørge, om de vil med.  

 

På medlemsmødet diskuterede man, hvordan vi får flere deltagere til vores fester: Festarrangøren 

skal sørge for, at festen ikke ligger oveni andre store begivenheder i byen. Festerne skal annonceres 

bredt på Facebook. Man kunne lave et koncept, hvor deltagere udefra kan deltage i den første fest 

uden at købe medlemskab. Man kunne lave kun-danse-fester. Man kunne lave fester i mindre 
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skala, så de kan afholdes, selv om deltagerantallet er lavt. Nogle efterspurgte dyrere gourmetfester, 

andre ønskede livebands til festerne.  

Bestyrelsen var positiv overfor idéen om, at deltagere kunne deltage i den første fest uden 

medlemskab, og opfordrede et eventuelt nyt festudvalg til at arbejde videre med de forskellige 

idéer. 

 

På medlemsmødet blev spørgsmålet om kontingentet også diskuteret. Nogle mente, at vi skulle 

bruge mere af kassebeholdningen. Andre spurgte til, hvorfor nogle aktiviteter får tilskud og andre 

ikke. Der blev også spurgt til, hvad vi betaler til landsforeningen, og hvad vi får for de penge. 

 

Der blev på mødet spurgt til nytårsfesten. Der bliver ikke afholdt nytårsfest i SRC i år, og Ingelise 

skriver på hjemmesiden, at vi opfordrer til, at man via Facebook finder sammen i mindre grupper. 

Vi opfordrer til åbne opslag, hvor alle kan melde sig. 

 

Endelig kom der på mødet et forslag om, at der blev oprettet snusepladser i bestyrelsen. 

Interesserede medlemmer kunne deltage et par gange i bestyrelsesmøderne for at se, om det 

kunne være noget for dem at være med. 

Bestyrelsen syntes, at det var en meget god idé – og ved næste bestyrelsesmøde, vil Ole 

annoncere på Facebook efter interesserede snushaner ☺. 

 

2) Nyt fra grupperne 

Der er flere, som har ytret interesse for at komme ind i en madgruppe. Lone vil afholde et møde på 

Bolbro Brugerhus. 

Torben Kilde er blevet tovholder på Pool. 

Susanne Reeck er blevet tovholder på Rejsegruppen. 

 

3) GF 2020 

Generalforsamlingen bliver afholdt 29. februar 2020 og Ole har lejet Søjlehuset. Lone hyrer en DJ til 

festen bagefter. 

 

4) Landsmøde i SRC Danmark 18. januar 2020 

Landsmødet afholdes på Bolbro Brugerhus. Ole og Aage deltager. 

 

5) Eventuelt 

Intet under eventuelt 

 

 

Næste møde holdes den 19, januar 2020 kl. 14.00 hos Aage. 

 


