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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2022 

 
Deltagere: Finn Hollund (FH), John Austin (JA), Lisbeth Koch (LK), Svend Kjems Hove (SKH). Af-
bud fra Mogens Dalsgaard (MD). 
 

1. Valg af referent: LK. 
 

2. Dato for næste møde: Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19 hos Lisbeth. 
 

3. Medlemstal: Opgjort pr. 1/4-2022: 262 (et fald på 2 personer siden sidste måned) 
 

Opfølgning på øvrige punkter fra sidst + nye punkter: 
 
4. SRC-KBH's 20-års jubilæum 

Under overvejelse - nærmere info følger. 7/9-2021: JA og SH kontakter festudvalget for at 
få inspiration til lokaler, priser m.m. 3/3-2022: JA og Bjarne Gandrup ser på sagen. Festud-
valget har muligvis noget i støbeskeen. 19/4-2022: Nu er datoen foreløbig blevet til 27/8-
2022. Sag fortsætter 
 

5. Leje af koloni til socialt samvær 
Bestyrelsen vil gerne stå for en tur ud i det blå med "fri leg" - nærmere info følger. 7/9-2021: 
LK sender udkast til JA. 25/10-2021: Vandregruppen har lejet Skansen 12.-15. maj 2022, 
men der vil være meget andet end vandring på programmet. Bestyrelsen assisterer efter 
bedste evne. Nærmere info følger. 3/3-2022: Spontanmail på vegne af eventgruppen (og 
ikke vandreudvalget) er udsendt 28/2-2022. Sag afsluttet i bestyrelsesregi 19/4-2022: Der 
var for nogle dage siden kun 9 tilmeldte, men da pengene til lejen ikke gives tilbage nu, er 
det bestyrelsens anbefaling at gennemføre turen. 
 

6. Frivilligarrangementer: 
Næste arrangement bliver "Tur til Mars" 30/4. Herefter planlægges et arrangement til "Ba-
negården" lørdag den 18/6-2022. Mere info følger snarest. 
Til alle arrangementer hører et måltid og en genstand. Hold dig orienteret ved Spontanmail 
og i vores Facebookgruppe. 
 

7. Markedsføring 
I løbet af foråret vil vi gøre noget ud af at markedsføre os, og i den forbindelse har vi drøf-
tet, hvem vi egentlig er, hvor vi er på vej hen, og hvem vi ønsker at henvende os til. 3/3-
2022: LK undersøger forholdene omkring annoncering i Ældresagen. Emnet tages op på 
generalforsamlingen. 19/4-2022: Bestyrelsen er fortsat i tænkeboks - men foreløbig er Æl-
dresagen, Facebook og løbesedler på bibliotekerne i spil. 
 

8. Medlemsmøder 
Bestyrelsen overvejer at afholde et medlemsmøde snarest muligt. Hvis nogen har forslag 
til, hvor de kunne foregå, hører vi gerne om det 
 

9. Evt. Intet til dette punkt.  

 
 
På bestyrelsens vegne 
Lisbeth Koch, 19/4-2022 


