Referat fra bestyrelsesmøde
afholdt mandag den 27.maj 2019.
Mødet blev afholdt i Byens Hus, Roskilde
Tilstede: Inger B. Hansen, Børge Hansen, Lis Hansen, Jan Kongerslev, Sanne
Bannebjerg Larsen, Søren Hansen, Annette Jensen.
Fraværende: Bodil
Dagsorden:
Ad 1 - Valg af ordstyrer og referent
Annette blev valgt som referent.
Ad 2 - Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29.04.2019.
Der var ingen bemærkninger, så referat blev godkendt.
Ad 3 – Gennemgang/ajourføring af vores nuværende regler for behandling af
persondata.
Vi følger de generelle regler for persondata i foreninger, hvilke er oplyste på nettet.
Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Ad – 4 Hvordan kan vi synliggøre SRC Roskilde bedre med henblik på at tiltrække
flere, gerne yngre medllemmer.
- Annoncering i lokalradioer, muligvis SLA radio. Det må ikke koste noget.
- Holde fester med evt. et tema.
- Vi kan spørge medlemmerne om deres mening, og ideer til fester. (vi har tidligere
prøvet dette, men kun 8 besvarede spørgsmålene).
- Vi kan spørge nye medlemmer fremover, hvad der fik dem til at vælge SRC og
hvordan de ser på café aftenerne, samt andre arrangementer.
- Sætte oplysninger på Facebook gruppen- evt. oprette en ny gruppe.
Den 7/6 vil Jan, Lis og Søren sidde med info til nye medlemmer på Caféen mellem kl.
18-19.
Ad 5- Status fra kasserer.

Økonomi/regnskab, kassebeholdning. (punktet udsat)
Ad 6 – Aktivitetsudvalget
a. Fester, herunder hvordan kan vi tiltrække flere til vores arrangementer, og
hvilken effekt havde det med ændret pris efter 21. Vi besluttede inden festen
at fastholde priser og vilkår fra tidligere. Festudvalget arbejder videre.
b. Sommeraktiviteter, nye tovholdere.
Aktivitetslisten blev opdateret, og Sanne vil sende den rundt til alle i
bestyrelsen, samt opdatere hjemmesiden.
c. Fredagscafé.
Evt. skift Café til Vivaldi, som Inger vil kontakte. Jan mfl. i bestyrelsen
afprøver spise/hyggesteder. Drøftes på næste møde.
Ad 7 – Status Webmaster: Hjemmeside, mail og evt. Facebook.
Vi skal have oprettet en speciel velkomsthilsen til nye tilmeldte på Facebook.
(administratorerne) Der skal sendes mail til alle medlemmer, hver gang der er planlagt
nye arrangementer.
Ad 8 – Årsplan/årshjul
Dette punkt udgår, da det mest var et spørgsmål om samlet kendskab til aktiviteterne.
(De planlagte bestyrelsesmøder kan evt. ”puttes ind” på aktivitetslisten.)
Ad 9 – Næste bestyrelsesmøde fastsættes eller møderække aftales.
Næste bestyrelsesmøder ligger således: 17/6, 26/8, 30/9.
Ad 10 – Eventuelt
Intet

