Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 2020

Deltagere: Annette, Bodil, Børge, Inger, Jan, Lis, Søren.
Fraværende: Hans
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Jan valgt til ordstyrer
Bodil valgt som referent
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 8. december 2019
Godkendt
3. Generalforsamling 2019
Formanden omdelte oplæg til ”køreplan” for den kommende generalforsamling.
Datoen bliver lørdag, den 21. marts 2020, kl. 15.00.
Der skal vælges 4 nye til bestyrelsen. 1 for et år og 3 for 2 år samt 2 suppleanter.
Formanden undersøger hvem der vil/kan være dirigent på generalforsamlingen.
Formanden spørger vores nuværende revisor, om hun er villig til at fortsætte.
Bodil sørger for et par flasker vin til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke fortsætter, til dirigent og revisor (i lighed med tidligere år).
”Køreplanen” blev godkendt.
4. Status fra kasserer
Økonomi/regnskab:
Indestående i bank på henholdsvis konto 1 – kr. 24.509,49 og konto 2 –
kr. 60.823,65. Kassebeholdning – kr. 2.767,00.
Årsagen til det store beløb på konto 2 skyldes, at vi endnu ikke har fået
fakturaen fra Håndværkeren for nytårsfesten.

Medlemstal:
P.t. er der 78 aktive medlemmer. Sammensætningen er: 27 under 60, 31
mellem 60 og 66 år og 20 er fra 67 og opefter.
5. Aktiviteter
a. Festudvalget v/Inger
Restaurant Håndværkeren er booket til Nytårsaften 2020.
Forslag om afholdelse af fest i marts måned. Det blev den 14.03.2020.
Musik bliver bandet Coffee Voice, som har spillet for os tidligere.
Stedet bliver Restaurant Hestetorvet.
Der vil ikke blive adgang mellem kl. 21.00 og 22.00, da erfaringen har
vist, at der højst kommer 2-3 personer.
Fester for resten af 2020 skal planlægges efter generalforsamlingen.
b. Aktivitetsudvalget v/Lis
Umiddelbart ikke de store nye tiltag. Formanden vil være tovholder på
en tur til Camp Adventure ved Gisselfeld til foråret.
c. Fredagscafé v/Børge
Vi har Bryggergården resten af januar måned.
Inger undersøger, om vi kan få lov af komme på Bryggergården i februar og marts 2020. Inger booker bord, hvis det er muligt.
Bryggergården har en forventning om, at dem som dukker op køber et
eller andet at spise og som minimum noget at drikke.
Cafeværter er følgende:
24.01.2020
Børge
31.01.2020
Lis
07.02.2020
Søren
14.02.2020
Inger
21.02.2020
Anette
28.02.2020
Bodil
06.03.2020
Søren
13.03.2020
Jan
20.03.2020
Lis
27.03.2020
Bodil

6. Status webmaster
Jan retter vores hjemmeside til og får lagt festen den 14.03.2020 og generalforsamlingen den 21.03.2020 op snarest muligt.
Jan udsender indkaldelse til generalforsamling m.m.
Bodil sørger for at få slået festen op på facebook.
7. Facebook og mail
Se under 6.
8. Landsbestyrelsesmøde i SRC Danmark den 18.01.2020
Jan og Lis havde deltaget i Landsbestyrelsesmødet og gav referat herfra.
Der afholdes Landsgeneralforsamling lørdag den 19.09.2020.
Landsbestyrelsen forventer at der vil deltage ca. 150 personer fra hele landet
til den efterfølgende fest, som afholdes om aftenen.
Roskilde skal i samarbejde med Slagelse stå for arrangementet.
Der skal findes et sted hvor der kan være omkring 150 personer.
Der vi kun være adgang for medlemmer med halvt og helt års medlemsskaber.
Formanden vil undersøge nærmere om sted m.m.
9. Næste bestyrelsesmøde fastsættes eller møderække aftales
De næste 2 møder afholdes den 17.02.2020 og 16.03.2020.
10. Eventuelt
Intet.
Referent, den 27.01.2020

Bodil B.

