Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 28. august 2018
Deltagere: Inger E. Hansen, Bodil Bundgaard, Knud Erik Jensen, Børge Hansen, Annette Jensen,
Bente B Nielsen, Erik Christensen og Emiilie Merrald
Referent: Bodil Bundgaard
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

2. Meddelelser fra formand – generelle emner
2.1. Medlemsmøde/visionsmøde
Medlemsmøde/visionsmøde afholdes lørdag den 13. oktober 2018, kl. 15.00.
Erik havde udarbejdet et udkast til dagen.
Den øvrige bestyrelse vender tilbage til Erik med kommentarer/ændringer.
Inger booker lokaler i Byens Hus
2.2 Lokalebooking.
Inger, Bente, Bodil og Erik havde været på besigtigelse af lokaler i Byens Hus.
Lokalerne er gratis at benytte, så længe der ikke opkræves entre til arrangementet.
2.3 Landsgeneralforsamling i Silkeborg den 15. september 2018.
Erik, Bente og Børge deltager.
SRC Roskilde afholder udgiften for 1 deltager til Generalforsamlingen og for 3 x
deltagelse i fest á 200 kr. Endvidere dækker SRC Roskilde de nødvendige
omkostninger til transport tur/retur.
2.4 Informationsmøde for nye medlemmer
Informationsmøder afholdes den 05.10, 02.11, 07.12 på Carpe Diem i tidsrummet
fra kl. 18.00 til 19.00.
Cafevært og infomøde den 05.10 Annette
Cafevært og infomøde den 02.11 Bodil
Cafevært og infomøde den 07.12 Erik

3. Fester
3.1 Status kommende fest den 01.09.2018.
Festen er blevet aflyst på grund af for få tilmeldte til spisning.
Alle tilmeldte har fået besked. Tilbagebetaling vil ske snarest.
Aflysning af DJ kostede 2.000 kr.
Aflysning af Hestetorvet kostede 800 kr.

3.2 Status næste fest 10.11.2018 og 3.3 Julefrokost
Festen den 10. november 2018 aflyses. Skal snarest offentliggøres på vores
hjemmeside og på Facebook.
Festen afløses af en julefrokost.
Bestyrelsen vil arbejde videre med at arrangere en ”åben julefrokost” på
Hestetorvet, hvor udefrakommende også kan deltage, men hvor SRC Roskilde får sit
eget bord.
Der vil blive arbejdet videre med dato, pris, tilmelding m.m. på næste
bestyrelsesmøde. Hestetorvet ville sende oplæg til Inger.
3.4 Status Nytårsfest 2018
Vi mangler menuforslag og pris fra Restaurant Håndværkeren.
Vi har bundet os for minimum 80 kuverter, uanset antal af tilmeldte.
Hertil kommer udgifter til musikken.
3.5 Status fest med København
Der afholdes møde med SRC København den 20. september 2018 om evt.
kommende samarbejde om fælles fester.

4. Meddelelser fra kasserer
Kassereren oplyste følgende:
Kontant beholdning – kr. 2.195,50
Bankindeståender – kr. 50 609,35
Antal medlemmer – 73
4.1 Behandling af personoplysninger i SRC Roskilde
Det udarbejdede forslag med godkendt med lidt smårettelser til afsnit 2, idet det
skulle undgås at der står navne nævnt i dokumentet.
Dokumentet er lagt på vores hjemmeside.
Vi har ligeledes sendt dokumentet til Landsformanden for SRC til inspiration til de
øvrige afdelinger i SRC.

5. Status på hjemmeside, mail og evt. Facebook
Annette genoptager opgaven med at være webmaster inden længe.
Bodil og Erik tager sig af vores facebookside.
Medlemsmødet den 13. oktober skal lægges på medio september og der skal
sendes ud til medlemmer via nyhedsmailen.

6. Fredagscafe.
6.1 Status på årets sommercafeer.
Børge gav en status og var godt tilfreds med sommerens fredagscafeer.
Der havde været 6 arrangementer ud af i alt 9 fredage.
Vi skulle huske, at sommercafeerne skal afholdes på uformelle mødesteder og et
andet sted en på Carpe Diem
I år havde der været afholdt sommercafeer følgende steder:
Salvadparken
Sankt Jørgens Bjerg/Kirke
Arrangement med Grill/Shelter ved Jytte Hjort
Vivino Bar i Djalmar Lunds Gård
Viby Kro
6.2 Cafevagter i den kommende tid
Cafevært 07.09
Bente N.
Cafevært 14.09
Annette
Cafevært 21.09
Erik
Cafevært 28.09
Annette
Andre – og meget gerne fra medlemmer af SRC Roskilde – må gerne melde sig.
Kontakt Børge.

7. Øvrige i gangværende aktiviteter
Filmklubben er i gang for sæson 2018/2019
Cykelholdet cykler stadig
Bowling starter i september
Alle er velkomne til at deltage.
Der er arrangementer til foredrag/vandreture til Sankt Hans,s Have i september

8. Sikring af SRC Roskildes overlevelse
Bestyrelsen tog en snak om, hvad der skal til for at SRC i Roskilde kan overleve.
Herunder blev bl.a. drøftet:
Hvad kan bestyrelsen gøre
Hvad kan medlemmerne gøre?
Hvordan tiltrækker vi og får flere nye yngre kræfter ind.
Skal vi droppe egne fester og i stedet arrangere ture til Halballer, Rock for Voksne,
Etc. etc.

Hvem har lyst til at være med i bestyrelsen – Flere medlemmer har allerede nu
meddelt at de ikke stiller op på næste generalforsamling.

9. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. september 2018, kl. 18.00.
Inger forsøger at booke lokale i Byens Hus.
10. Eventuelt
Intet.

