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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 25. oktober 2021. 

 
Deltagere: Finn Hollund (FH), John Austin (JA), Lisbeth Koch (LK), Mogens Dalsgaard (MD), 
Svend Kjems Hove (SKH). Afbud fra Susanne Hansen (SH). Else Andersen har på dette møde 
meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Svend Kjems Hove er trådt ind som bestyrelses-
medlem. 
 

1. Valg af referent: LK. 
 

2. Dato for næste møde: Onsdag den 8. december 2021 kl. 14 i Café & Ølhalle. 
 

3. Medlemstal: Opgjort pr. 1/10: 242 (en stigning på 14 personer siden sidste måned      ) 

 
Opfølgning på øvrige punkter fra sidst + nye punkter: 
 
4. 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 
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. 7/9-2021: Lige nu 
afventer indhentelse af børneattester. Nærmere info følger. 25/10-2021: Efter Else Ander-
sens udtræde af bestyrelsen, er der ikke længere nogen i bestyrelsen, der ser et behov for 
muligheden for at kunne leje lokaler af Københavns Kommune. I presserende tilfælde klan 
vi leje private lokaler eller lign. Hvis nogen ønsker det, kan emnet tages op på førstkom-
mende, ordinære generalforsamling. Sagen betragtes derfor som afsluttet. 
 

5. 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.  
 

6. 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. 
 

7. Frivilligarrangement: 
Næste arrangement forventes at blive i starten af februar 2022. 
 

8. 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. 
 

9. Nyhedsbrev 
På trapperne … 
 

10. Evt. Intet til dette punkt.  

 
 
Lisbeth Koch, 26/10-2021 


