
Single Rock Cafe Odense 
Bestyrelsesmøde 26. september 2019 

Konstituerende bestyrelsesmøde 26. september 2019 kl. 18-21.00 

Hos Lone 

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

 

1) Valg af formand 

Ole Knudsen blev valgt til formand. 

 

2) Øvrig konstituering 

Øvrige opgaver i bestyrelsen blev fordelt således: 

- Ole: eksterne kontakter og presse. Økonomiudvalg, herunder medlemsadministration og 

bogholder Søren Koch samt web. 

- Aage: kulørte kulturelle, bowling og pool 

- Susanne: badminton og naturgruppen 

- Lone: teater, biograf og madgrupper 

- Ingelise: læsegruppen, vingruppen, rejser og singleguide 

 

3) Medlemsaften 

Næste medlemsaften blev planlagt til den 1. november 2019 i lokale i Hjallese. Vi skal tale om 

Facebook, foreningens særpræg, valg af nye singleguider, fester mv. 

 

4) Facebook – den åbne gruppe 

Det blev besluttet at den åbne Facebookgruppe skal ændres til udelukkende at reklamere for 

foreningen og vore aktiviteter. 

 

5) Singleguider – bestyrelse 

Susanne Strunk tilbød at være singleguide. Der ud over kan nye medlemmer også kontakte 

bestyrelsens andre medlemmer.  

 

6) Regnskab til kommune 

Kommunen skal have et godkendt regnskab, så alle skrev under på seneste regnskab. 

 

7) Persondata 

Principper for behandling af fortrolige data blev diskuteret ud fra et dokument, som bestyrelsen har 

fået fra SRC Horsens. Bestyrelsen fandt dette dokument brugbart og vedtog, at et lignende 

dokument skal gælde for SRC Odense. 

 

8) Referat fra ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen underskrev referat til brug for ændring af bankadgang mv.  

 

9) Fester + aftaler – hvem tager over 

Det blev besluttet, at julefrokosten skal gennemføres uanset antal tilmeldinger. Det undersøges 

nærmere hvordan status er med bestilling af mad og musik. 

Lokalerne til nytårsfesten er blevet afbestilt og der er ikke noget festudvalg, så umiddelbart ser det 

ikke ud til, at der bliver en nytårsfest i SRC i år. 
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Lone vil gerne være tovholder ved fremtidige fester. 

 

10) Trines flyer 

Flyeren reklamerer bl.a. for en nytårsfest, og da den ikke ser ud til at blive afholdt, kan flyeren ikke 

omdeles.  

 

11) Evt. 

Intet under eventuelt. 

 

Næste møde holdes den 27. oktober kl. 14.30 hos Ingelise. 

 


