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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2022 

 
Deltagere: Finn Hollund (FH), John Austin (JA), Lisbeth Koch (LK), Svend Kjems Hove (SKH). Af-
bud fra Mogens Dalsgaard (MD). Gæst: Lina Ulkjær. Suppleant Susanne Hansen (SH) er ikke læn-
gere aktiv suppleant. 
 

1. Valg af referent: LK. 
 

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

3. Medlemstal: Opgjort pr. 1/3-2022: 264 (en stigning på 22 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. 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 
 

6. Frivilligarrangement: 
Næste arrangement forventes at blive i starten af februar 2022. 3/3-2022: Der er med eks-
tern assistance fra Lina nu hele 3 frivilligarrangementer: 

o Tur til Mars i DAC, Dansk Arkitektur Center 
o Rundvisning på Kastellet 
o Rundvisning på Københavns Rådhus - med pandekager 

Til alle arrangementer hører et måltid. Hold dig orienteret ved Spontanmail og i vores Face-
bookgruppe 
 

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. 
 

8. Bogholder 
Vibeke Rasmussen har givet opgaven fra sig, så efter længere tids søgen, er der ved at 
være en ny aftale i hus med Majbritt Sinkjær, msregnskab.dk. 
 

9. Nyhedsbrev 
Stadig på trapperne … 
 

10. Evt. Intet til dette punkt.  

 
 
Lisbeth Koch, 3/3-2022 


