Referat fra bestyrelsesmøde 11.02.2019
Deltagere. Erik Christensen, Inger E. Hansen, Emiilie Merrald, Bodil Bundgaard, Børge
Hansen, Annette Jensen, Bente B. Nielsen
AD 1 – Hvem skriver referat?
Bodil B. valgt til referent
AD 2 - Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt.
AD 3 - Meddelelser fra formand – generelle emner om nogle.
Intet, udover at vi havde modtaget en mail fra Kommunen om nyt bookingsystem til
booking af lokaler.
AD 4 - Meddelelser fra kasserer – hvis noget: en slags status på økonomi/regnskab, er der
kommet nye medlemmer eller udmeldelser
Kassereren oplyste:
Pr. dags dato er vi 81 medlemmer.
Saldoen på bankkonti er kr. 33.335,88
Kontant beholdning pr. 31.12.2018 er på kr.2.173,00
Nytårsfesten kom ud med et underskud på ca. kr. 12.000.
AD 5- Hvordan undgår vi gratister til vore arrangementer.
Bestyrelsen havde en generel drøftelse af, hvordan vi undgik ”gratister” til vores arrangementer og især om fredagen på vores cafeaftener.
Nye potentielle medlemmer må gerne komme 1-3 gange inden de beslutter sig for
evt. medlemskab.
Det er OK, at et tidligere medlem kommer en enkelt gang og ellers må der ske indmeldelse på ny.
Formanden indskærper ”betingelserne” på vores hjemmeside.
AD 6 - Formandsmøde afholdt i Roskilde
Formandsmødet blev afholdt i Roskilde. Inger og Bodil stod for afholdelse af arrangementet.
Inger og Bodil gav et kort referat fra mødet. Generelt kan det konkluderes, at de øvrige afdelinger af SRC har samme udfordringer, som vi har i Roskilde.
Medlemmerne bliver færre og ældre. Sværere at afholde fester.
Der forventes at landsfesten skal afholdes i april/maj. Lige p.t. var der ingen som
havde meldt ind på at holde festen. SRC Roskilde byder ikke ind i år.
AD 7 - Gennemgang af handlingsplan for Generalforsamling 2019.
Udkast til handlingsplanen for den kommende generalforsamling blev gennemgået
og tilrettet. Arbejdsopgaver m.m. blev fordelt.
Generalforsamlingen afholdes i Byens Hus lørdag den 16. marts 2019.

Indkaldelse til generalforsamling lægges på hjemmesiden og udsendes hurtigst muligt.
Forslag til budget for 2019 blev fremlagt for bestyrelsen.
Foreløbigt regnskab blev ligeledes fremlagt for bestyrelsen. Regnskabet afleveres til
revisor til gennemgang og revision i uge 7 og vil blive udsendt/offentliggjort, jfr.
bestemmelserne i foreningens vedtægter.
AD 8 - Fester
8.1. Opfølgning på nytårsfest
Generelt en god og vellykket fest. God dansevenlig musik. Meget ros fra deltagerne.
Mindre godt – der gik for lang tid mellem retterne blev serveret. Personalet var ikke
så ”feststemte” og måske lidt for unge og uerfarne.
8.2. Fest 23.03.2019
Der er sendt invitation ud og opslag lagt på vores hjemmeside. Der skal sendes remindere ud og annonceres på/i diverse facebook/facebookgrupper.
8.3. Kommende fester
Der afholdes 4 fester i 2019.
1. fest – fastsat til den 23. marts 2019.
Næste fest planlægges til afholdelse den 25. maj 2019, såfremt det er muligt at få lokaler.
Oktoberfest – dato endnu ikke fastsat.
Nytårsfest bliver den 31.12.2019
AD 9 - Status på hjemmeside. mail og evt. Facebook.
Intet at tilføje.
AD 10 - Fredagscafé
10.1. Status caféfaciliteter
Vi har afsluttet forløbet på Carpe Diem. Flere medlemmer har meddelt, at de ikke
kommer, hvis vi vender tilbage.
10.2. Café Korn
Vi fortsætter indtil videre. Det fungerer godt med, at vi har et lokale på 1. salen.
10.3. Cafévagter
Kommende cafeværter:
01.03.2019
Bodil Bundgaard
08.03.2019
Bente A. Nielsen
15.03.2019
Inger E. Hansen
22.03.2019
Børge Hansen
Vi modtager gerne henvendelser fra medlemmer, der vil står for at være cafevært på
en fredagscafe.

AD 11- Øvrige igangværende aktiviteter.
29.03.2019 fest på Viby Kro. Børge Hansen fremsender tekst til opslag på hjemmesiden.
Biografklub
Cykelhold
Bowling
Gåture sættes i værk, når vejret bliver lidt bedre.
AD 12 - Næste bestyrelsesmøde fastsættes.
Dato fastsættes først efter afholdelse af generalforsamlingen.
AD 13 – Eventuelt
Booking af lokaler i Byens Hus.
P.t. kan Inger og Børge booke lokaler í Byens Hus.
Bestyrelsen yder gerne hjælp med at booke lokaler for medlemmer, der ønsker at stå
for et arrangement, som skal afholdes i Byens Hus.
Der skal være ”Hånd i hanke” med hvem der låner lokalerne, hvis de bliver
lånt/booket i SRC Roskildes navn.
Inger oplyste, at der havde været lidt frafald til bowling, men fortsætter indtil videre
med at arrangere bowlingaftener.

Holbæk, den 16.02.2019
Bodil Bundgaard
Referent

