
Referat fra formandsmøde afholdt den 20. januar 2018 i Vejle 

 

Følgende byer var repræsenteret: 

Kolding, Vejle, Silkeborg, Århus, Odense, Horsens, Roskilde og Slagelse 

Følgende byer var IKKE repræsenteret: 

Ålborg og København 

 

1. Velkomst  

 Formanden bød velkommen til formandsmøde. 

2. Nyt fra SRC foreningerne 

 Alle fortalte hvordan det gik i de lokale afdelinger og hvor mange medlemmer der er pt. 

3. Spørgsmål fra Slagelse vedr. udformning af referater 

 Det blev besluttet at dagsorden følger referat. 

4. Spørgsmål fra Slagelse vedr. indhold på hjemmeside 

 Det blev besluttet at dagsordner og referater og forslag stilet til landsbestyrelsen skal lægges på 

hjemmesiden. 

 Regnskab og budget skal ikke på hjemmesiden. 

5. Spørgsmål fra Slagelse - Stiller landsbestyrelsen forslag til ændring af vedtægter 

 Landsbestyrelsen undersøger vedtægter med henblik på ændringsforslag til 

landsgeneralforsamlingen. 

 Det drejer sig om § 3 stk. 8 og § 5 stk. 3 

6. Medlemskort – Kan det moderniseres 

 Efter drøftelse, var der enighed om, at det skal være ens i alle byer. 

 Landsbestyrelsen sender skabelon ud til alle afdelinger 

7. Spørgsmål fra Århus – Tilskud til medlemmer i lokalafdelinger 

 Efter lang og god debat vedr. tilskud blev det besluttet, at landsbestyrelsen kommer med et oplæg 

desangående på landsgeneralforsamling. 

8. Landsfest 

 Horsens, Århus og Silkeborg samarbejder om landsfesten.  

 Der kommer nærmere information og indbydelse snarest. 

 Festen afholdes i Silkeborg 

 

 



9. Landsgeneralforsamling 

 Afholdes i Silkeborg den 15. september 2018. 

 Der afholdes fest efter landsgeneralforsamling. 

 Formanden ønsker at stoppe til september. 

  Hvis der ikke findes en kandidat, forsætter landsformand til generalforsamling 2019. 

 Der blev informeret om landsformandens arbejdsopgaver. 

10. Eventuelt 

 Spørgsmål fra Kolding: Kan kassereren i landsforeningen samtidig være kasserer i Kolding. Der var 

enighed om, at dette ikke var noget problem 

 Info fra Silkeborg vedr. forsikring – Alle menes at skulle have en forsikring når der laves frivilligt 

arbejde. Landsbestyrelsen undersøger sagen og udsender materiale desangående. 

 Alder i de lokale afdelinger blev drøftet – Nogle steder er der problemer med medlemmer der er 

”for gamle”. Ingen havde en løsning på dette problem. 

 

Referent Lone Nielsen, Odense 


