Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 28. juni 2018.
Deltagere: Inger E. Hansen, Bodil Bundgaard, Knud Erik Jensen, Børge Hansen, Annette
Jensen, Bente B Nielsen, Erik Christensen
Afbud: Emiilie Merrald
Referent: Erik Christensen
1. Bestyrelsens forretningsorden 2018/19
Webmaster sætter mest mulig af arrangementer på KultuNaut.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Referatet godkendt og kan sættes på hjemmesiden
3. Bestyrelsens arbejdsmåde
På bestyrelsesmøder konkluderes efter hvert punkt på dagsordenen, og der besluttes,
hvad der skal stå i referatet.
Når der rundsendes informationer og lignende via mail reagerer
bestyrelsesmedlemmer i den udstrækning, der er kommentarer og bemærkninger til
det rundsendte.
Ingen svar betragtes som enighed eller vedtaget.
4. Meddelelser fra formand – generelle emner
Medlemsmødet i oktober fastsættes foreløbig til 13. oktober 2018. På næste
bestyrelsesmøde skal tema for mødet aftales. En foredragsholder kan overvejes.
Det er ikke længere muligt at booke lokaler på Kildegården. For at se om Byens Hus
er noget, vi kan bruge, tager Inger, Bodil og måske Bente på rundvisningen den 4.
juli.
Såfremt det er en mulighed, bookes der lokaler til næste bestyrelsesmøde.
5. Fester
a. Seneste fest – hvad var godt/skidt
Det generelle indtryk var en god fest, men for få deltagere. Underskuddet på
festen blev ca. 2300 kr.
b. Ingers ”markedsundersøgelse”
Der indkom 6 skriftlige kommentarer, der blev drøftet.

c. Hvor og hvornår er de næste 2
Næste fester 1/9, 10/11 og 31/12.
Finn fra Fyn er booket til næste fest, som holdes i Hestetorvets
Selskabslokaler.
d. Skal vi planlægge en julefrokost?
Der satses på at lave en julefrokost et eller andet sted den 8/12 eller 1/12.
Bodil holder øje med udbuddet af julefrokoster på egnede steder.
e. Nytårsaften 2018
Inger snakker med Håndværkeren efter sommerferien. Bodil ser efter
orkesterforslag og øvrige bestyrelse bedes også have antennerne ude for
orkestermuligheder
f. Nye veje med fester I private selskabslokaler
Der forelå et referat fra et møde, som minifestudvalget havde holdt, som
indeholder en opremsning af hvilke opgaver, der skal tages stilling til og
organiseres, såfremt vi beslutter at holde en fest i private lokaler. Der var ikke
den store begejstring i bestyrelsen for at lave et sådant arrangement.
• Vi kan prøve at spørge medlemmerne på kommende medlemsmøde om
der synes om ideen og om de vil stille op med arbejdskraft.
• Vi prøver at høre deltagerne i næste fest under velkomsten.
Inger og Bodil tager kontakt med SRC Kbh. festudvalg til september 18 om en
eventuel fælles fest
6. Meddelelser fra kasserer
Bodil har udarbejdet regler for SRC Roskildes behandling af persondata. Reglerne er
sat på hjemmesiden og medlemmer er orienteret via mail.
Bestyrelsen godkendte materialet.
Alle i bestyrelsen bedes læse det grundigt igennem og tænke på, hvordan det enkelte
bestyrelsesmedlem skal forholde sig til det. Ændringsforslag drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
Vi er ca. 77 medlemmer ultimo juni og vi har en formue på ca, 42.000 kr. 12
medlemmer fornyede medlemskabet i maj.
7. Status på hjemmeside. mail og evt. Facebook
Annette efterlyste retningslinjer for hvad hun kunne redigere i de ting, der skal på
hjemmesiden.
Der var enighed om at retningslinjerne for opslag som beskrevet i Drejebog for
organisering og opslag af aktiviteter, er gode regler som bør bruges.

Derudover er det vigtigt, at kontrollere at stavning og sprog er så korrekt som muligt
og at opslaget læses kritisk igennem for forståelse.
Efter at et opslag er kommet på hjemmesiden bør webmater kontakte vedkommende
der har sendt materialet og bede vedkommende kontrollere, at det er korrekt.
• Bodil sender opdateret medlemsliste til Annette ultimo hver måned.
• Annette sender remaindermail til de medlemmer, hvis medlemskab udløber i
kommende måned, samt de der ikke har fornyet i indeværende møde.
Aktivitetsmail til andre end SRC Roskildes medlemmer.
Vi kan godt sende aktivitetsmail til medlemmer fra SRC Kbh. De skal så sende en
mail til roskilde@singlerock.dk med navn, medlemsnummer og mailadresse.
Bodil sætter dem på medlemslisten nedenfor vore medlemmer.
Vi annoncerer ikke denne service.
8. Cafeaftener – værter og sommercafé
Børge satser på, at vi finder cafevagter til sommercafeerne i august.
9. Øvrige igangværende aktiviteter.
Der afholdes informationsmøde for nye og potentiel nye medlemmer den 31. august
18:00 til 19:00 på Carpe Diem. Bodil er vært denne aften.
Vi afholder informationsmødet den 1. fredagscafeaften i oktober, november og
december. Annette sætter disse arrangementer på hjemmesiden.
10. Mål for SRC Roskilde (I den udstrækning vi har tid til det)
Vi nåede ikke at behandle dette punkt yderligere.
11. Næste bestyrelsesmøde fastsættes
Afholdes tirsdag den 28. august 2018 kl. 18:00. Vi forsøger at holde det i Byens Hus.
12. Eventuelt
Bodil laver skilte til fredagscafeen til Børge. Erik sender filen til Bodil.

