Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17. juni 2019.
Mødet blev afholdt i Byens Hus, Roskilde
Tilstede: Inger, Børge, Bodil, Jan, Søren, Hans og Annette .
Fraværende: Lis , og Sanne
1. Valg af ordstyrer og referent
Jan blev valgt som ordstyrer og Annette som referent.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 27. maj 2019
Referatet blev godkendt
3. Gennemgang/ajourføring af vores nuværende regler for behandling af
persondata
Jan gennemgik den beskrivelse vi har om håndtering af persondata. Revideret
beskrivelse lægges på hjemmesiden (Bodil sender eksemplar til Jan, som
lægger på hjemmesiden) Alle skal huske at slette mails med
navneoplysninger. Husk også at tømme ”slettet post”.
4. Synliggøre SRC Roskilde bedre, hvordan gik info møde 7. juni?
Infomødet fredag den 7/6 gik godt med en god snak med nye og værende
gæster/medlemmer.
5 Status fra kasserer (udskudt)
Status fra kasserer: Bank samt kassebeholdning i alt kr. 30.744,20.
11 har ikke fornyet medlemskab, så derfor 89 medllemmer i alt.
Sidste fest bragte kun 870,- kr. i underskud, hvilket var rigtig flot.
6 Aktivitetsudvalget
a. fester
Vi vil prøve at invitere nye gæster, uden at de skal betale medlemsgebyr
for en måned på 60,- kr. som medlem.
b. Sommeraktiviteter
Vi skal prøve at finde en tovholder til at lave et arrangement et sted hvor vi
indkalder til en restaurant/et ølparty eller lignende. Noget henad
julefrokosten. Vi gennemgik sommeraktiviteter, og reviderede dette på

hjemmesiden. Iflg. Børge var der kun 2 medlemmer foruden Børge og
anden arrangør til båleftermiddagen søndag den 16. juni.
c. Fredagscafé, værter og steder mangler i juli
Inger har forsøgt at ændre fredags café til Vivaldi. Fortsætter dialogen med
Vivaldi. Vi fortsætter nok indtil videre hos Café Korn i september med.
Vi skal stadig alle tænke på evt. nye steder.
7 Status webmaster. Hjemmesiden og aktiviteter
Jan overtager rollen som webmaster d.d., og Bodil som suppleant.
Mail sendes ud som månedsinfo, med oplysninger om aktiviteter,
fester m.m..
8 Facebook og mail
Vi tog op hvordan vi skal reklamere på Facebook.
Det er svært at vide om nye, samt medlemmer ser og husker hvad de har set
på F.B. Det samme gælder det vi sender ud pr. mail til alle medlemmer.
9 Næste bestyrelsesmøde fastsættes eller møderække aftales
Næste bestyrelsesmøde bliver den 26/8 kl. 18.00 I Tankerummet , Byens Hus.
10 Eventuelt
En mulighed kunne være at holde fredags café i Byens Hus. Og bestille mad
udefra, og medlemmer skal tage egne drikkevarer med.

