
Referat af bestyrelsesmøde i SRC den 27.04.2009 
 
Deltagere: Gurli, Ole, Poul, Rie og Berit 
 
1. Dirigent Ole K. og referent Berit 
 
2. Kommentarer til sidste referat 
 Ad 6.   Lars Hornemann vil gerne stå for ”frivillig-hjælpe-liste” 
  
 Ad 7.   Rie har lavet årsplan 
 
 Ad 8.   Gurli har lavet udkast som videregives til Erling, som sættes på opgaven – 
             Opslagstavle? eller blog? 
 
3. Foreningskontoen: kr.  42083,84 
 
 Festkontoen:  kr. 0 
 
 Hvilekonto:  kr. 2850,- 
 
 Festkonto:  kr. 1840,- 
 
 Barkasse:  kr. 6563,- 
 
 Ad hoc konto: kr. 14250,- 
 
 Port Arthur:  kr. 1900,- 
 
4. Vedr. medlemsadm. blev vi enige om, at medlemskort sendes efter 2 mdr. hvis 

bestyrelsen ikke har fået udleveret det til vedkommende inden. 
 Irene sørger for at sende medlemskort til nyindmeldte medlemmer. 
 Vi er i øjeblikket 175 medlemmer – en lille nedgang. 
 
5. Ang. Aktivitetsgrupperne var der flg.: 
 Svømmeklubben er nedlagt. 
 Bog og debat har sidste møde i denne sæson den 30.4.2009. 
 Naturklubben har bl.a. gang i en tur til Svanninge Bakker. 
 Pool gruppen har henvendt sig, da de er utilfredse med, at bestyrelsen ikke er 

repræsenteret ved hver pool aften, i tilfælde af nye medlemmer dukker op. Vi mener 
ikke det er bestyrelsens arbejde, men singleguidernes opgave – og at nye medlemmer 
der ønsker en at følges med må kontakte en singleguide. 

 I den forbindelse blev vi enige om at ”slå et slag” for at finde nogle flere singleguider 
da der i øjeblikket kun er to, og det er for lidt til at imødegå sommersæsonen. Der vil 
blive annonceret i nyhedsbrevet ang. dette. 

 ”Fynske Singler” har forskellige arrangementer, og vi debatterede om vi skal 
reklamere for dem? Og hvor?  

 I forbindelse med nedgang i medlemsantal, blev vi enige om at bede SRC-aften-
gruppen lave et nyt arrangement tiltag ”gå sammen i byen” evt. af og til om lørdagen, 



hvor dem som har behov for virkelig at gå en tur i byen kan følges ad ud og spise og 
videre i byen. 

 
6. Landsfesten afholdes i Silkeborg den 6. juni 2009. Rie er tovholder for arrangementet 

internt, og vil undersøge hvornår der er deadline for tilmelding. Vi snakkede om evt. 
fælles transport, og evt. tilskud fra klubben til dette. 

 
7. Under Eventuelt aftalte vi at bestyrelsen arrangerer en debataften i SRC. Vi vil høre 

medlemmerne om deres meninger og alle kan byde ind med punkter, som de mener er 
interessante for klubben og dens fremtid. 

 Klubben er vært ved en sandwich og lidt at drikke. 
 Aftenen blev planlagt til den 19. maj kl. 19.00. Ole undersøger ang. lokaler. 
 
8. Næste møde er 20. maj 2009 hos Ole K 
 


