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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. juli 2021. 

 
Deltagere: Finn Hollund (FH), John Austin (JA), Else Andersen (EA), Mogens Dalsgaard (MD), Lis-
beth Koch (LK). 
 

1. Valg af referent: LK. 
 

2. Dato for næste møde: Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19 hos LK. 
 

Opfølgning på øvrige punkter fra sidst + nye punkter: 
 
3. Konstituering efter OGF 13/6-2021 

Formand: LK 
Næstformand: EA 
Kasserer: JA 
 

4. Suppleantarbejdet 
LK sender mail og spørger, hvorvidt de er interesserede i at deltage i arbejdet. 
 

5. Tilskud til aktiviteter 
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra SRC-gruppen, Cykelrock. De spørger, om forenin-
gen vil give et tilskud til leje af bålhytte, kr. 500, i anledning af gruppens 5-års jubilæum, og 
om deltagerbetalingen kan opkræves via Place2Book. Bestyrelsen vil gerne støtte dette, og 
vil fremover tage stilling efterhånden som evt. lignende henvendelser måtte komme. 
 

6. Par eller ej og alder 
Endnu engang har emnerne været oppe udenfor bestyrelsen, som nu har besluttet, at 
hjemmeside tekster gøres realistiske, så ingen behøver føle sig snydt ved mødet med par 
eller medlemmer, som måske er lidt ældre end den nu angivne målgruppe. Ændringerne vil 
også blive offentlig gjort på Spontanlisten og i FB-gruppen. 
 

7. Manglende erkendtligheder på OGF 2021 
Det var en fejl fra bestyrelsens side, at der ikke blev uddelt erkendtligheder i stil med tidli-
gere praksis. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse, hvem der egentlig skulle have, og vi 
kom frem til, at det nu og fremover vil gælde de hverv, som varetages i "ensomhed", nemlig 
medlemsstyring, bogfører, revisor, webmaster, FB-administrator, kalenderfører, spontanli-
stefører og Place2Book-fører (flere hverv = én erkendtlighed). Grupper, som varetager div. 
hverv (fx festudvalg, og vandregruppe), har mulighed for at tildele sig selv en rimelig forplej-
ning på foreningens regning. Yderligere vil bestyrelsen altid gerne anerkende særlige ind-
satser, hvilket vil bero på en indstilling af vedkommende og/eller bestyrelsens skøn. De ak-
tuelle for det seneste år kan se frem til at modtage en hilsen. 
 

8. Bestyrelsens beslutningsproces 
Der blev udtrykt tvivl om denne, så bestyrelsen vil have fokus på, at beslutninger fremover 
vil blive truffet på et ordentligt grundlag. Det kan både være på møderne og på mail. 

 
9. Visioner - mulighed for lokaleleje 

Else og John udarbejder forslag til vedtægtsændring. 14/1-2021: Else har udarbejdet en 
meget fin oversigt over evt. vedtægtsændringer. Vi blev dig enige om at tage udgangspunkt 
i vores vedtægter, som de er nu og afvente de krav, der måtte være til ændringer. 7/4-
2021: John ser nærmere på Odenses vedtægter, da de har fået arrangeret sig med lokale-
lejemulighed. Else foreslår, at generalforsamlingen kan etablere et udvalg til at arbejde vi-
dere med sagen. I hvert fald vil den kræve en vedtægtsændring, hvorfor den skal fremlæg-
ges på generalforsamlingen. 7/7-2021: Bestyrelsen fik generalforsamlingens opbakning til 
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at arbejde videre med projektet. Det er tanken, at lokalerne lejes i Københavns Kommune 
og bruges til fx generalforsamling, medlemsmøder, foredrag, gruppemøder/-arbejde eller 
hvad der nu måtte opstå af behov. Der er forskelligt papirarbejde, som er sat i gang. Hvis 
myndighederne kræver en vedtægtsændring, skal sagen op på en GF. Nærmere info føl-
ger. 
 

10. Landsgeneralforsamling 2021 
Den skal i år afholdes i København lørdag den 18/9. SRC Kbh. har allerede planlagt aften-
festen - invitation udsendes til alle medlemsgrupper på mail og evt. FB-grupper. 
Selve generalforsamlingen, som afholdes tidligere på dagen, er under planlægning. 
 

11. SRC-KBH's 20-års jubilæum 
Under overvejelse - nærmere info følger 
 

12. Leje af koloni til socialt samvær 
Bestyrelsen vil gerne stå for en tur ud i det blå med "fri leg" - nærmere info følger 
 

13. John har undersøgt … 
… hvorfor vi har to MobilePay-konti, men svaret gav ikke mening, så han prøver igen. 14/1-
2021: Den ene konto er fra Baghusets tid, og skal lukkes, men koderne er bortkommet, så 
John undersøger, hvad der så kræves for at lukke kontoen. Sag fortsætter 
 

14. Evt. Intet til dette punkt.  

 
 
Lisbeth Koch, 18/7-2021 


