Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 27. november 2018.
Deltagere: Inger E. Hansen, Emiilie Merrald, Bodil Bundgaard, Knud Erik Jensen, Børge
Hansen, Bente B. Nielsen, Erik Christensen
Afbud: Annette Jensen,

1. Hvem skriver referat?
Erik skriver referat
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat godkendt og kan sættes på hjemmesiden
3. Meddelelser fra formand – generelle emner om nogle.
Under dette punkt blev der besluttet, at ekskludere og give karantæne til et
forholdsvis nyt medlem, hvis adfærd bedømmes til at være til skade for foreningens
formål. Karantænen er nødvendig for det er muligt at melde sig ind i en anden SRC
forening og derefter fortsætte med deltage i SRC Roskildes arrangementer.
Erik formulerer skrivelse, der sendes til medlemmet som Quick brev med
afleveringsattest.
3.1. Evaluering af medlemsmødet.
Der er ikke skrevet referat fra mødet. Det første arrangement som skulle laves af
deltagere til Route 66 blev lidt kikset. Vi mangler tilbagemelding fra Susanne B, om
Cafe Korn. Inger tager kontakt.
3.2. Informationsmøder for nye medlemmer
Erik tager mødet 4. januar 2019 og Bodil tager mødet 1. februar 2019.
3.3. Hvad kan vi gøre for at forberede bestyrelsesvalg marts 2019?
Erik laver en mail til medlemmer efter jul/nytår, hvor foreningen situation beskrives
(så ikke et øje er tørt).
4. Fester
4.1. Julefrokost.
40 er tilmeldt julefrokosten og der er enkelte på ventelisten. Kønsfordelingen k/m er
26/14. Der laves en bordplan med nisser, så kønsfordelingen ved bordene bliver lidt
harmonisk. Der medbringes foldere om nytårsfesten til julefrokosten.
4.2. Status nytårsfest 2018.
Der var tilmeldt 33 på dagen. K/M = 23/10.

Bodil efterlyste muligheder for at annoncere festen i Facebook. Selv om det ofte
bliver afvist at direkte annoncere i singlegruppers, så kan man jo beskrive hvad man
selv gør nytårsaften, så det bliver indirekte reklame.
Hvor er mændene???
Der blev besluttet at forsøge at sælge nogle billetter til ”gamle medlemmer” såfremt
vi ikke når målet inden tilmeldingsfristen.
4.3. Status fest med København
Ikke noget nyt
4.4 Fester i 2019
Inger har talt med bandet Coffeevoice, som har givet et godt tilbud for at spille for
os. Bodil og Inger har hørt bandet på Rock for Voksne i Ringsted.
Der blev vedtaget, at Inger kan forberede en fest til afholdelse 23.03.19 eller
30.30.19. Bindende bookningen først i det nye år når afviklingen af nytårsfesten er
vurderet.
5. Meddelelser fra kasserer – hvis noget: en slags status på økonomi/regnskab, er
der kommet nye medlemmer eller udmeldelser
Der er pt 74 medlemmer samt nogle få månedsmedlemmer. Status økonomi en
beholdning på ca. 64.000 kr. før betaling for julefrokosten.
6. Status på hjemmeside. Mail og evt. Facebook.
Intet nyt på området. Arbejdsfordelingen mellem Bodil og Erik fortsættes.
7. Fredagscafé
7.1. Cafevagter i kommende tid.
Der er ikke nye cafevagter på kalenderen. Cafevagter behøver ikke at være medlem
af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer bedes støtte Børge i arbejdet med at skaffe
vagter. Erik har 07.12.18 og 04.01.19, hvor der også er informationsmøde.
7.2. Skal vi prøve at lave en enkelt aften i Byens hus
Der var enighed om at udfaldet ved at holde fredagscafe i Byens Hus nok ville have
samme konklusion, som de møder vi har afholdt i Kildegården. Så det gør vi ikke.
7.3. Var der noget med café Korn?
Manglede tilbagemelding fra medlemsmødedeltager. (I mellemtiden er der positiv
tilbagemelding og sagen behandles via mails bestyrelsen imellem).
8. Øvrige igangværende aktiviteter.
Der har været et par Danseriet arrangementer med Anette Stente som tovholder.
Biografturene kører godt. Der er bowling 2 gange pr måned. Der er startet en
højskolesanggruppe. Der er ikke mange spontane enkeltstående arrangementer.

9. Næste bestyrelsesmøde fastsættes.
Næste møde 11 februar 2019 kl. 18:00.
10. Eventuelt
Intet at referere.

10. december 2018 Erik Christensen

