
Referat af medlemsmøde afholdt 16.november 2018 i SRC KØBENHAVN KL.17.00-18.15 PÅ CAFÉ AE. 

Til stede fra bestyrelsen var: Tomas, John Austin og Lina Ulkjær 

30 medlemmer inkl. bestyrelsen var til stede, 

1. 1.    Valg af ordstyrer, Bjarne 

2. 2.    Valg af referent, Lina 

3. 3.    Hvordan kan vi få mere PR 

4. 4.    Ekstraordinær generalforsamling 13. januar med henblik på at få flere i bestyrelsen 

Som fungerede formand bød Tomas velkommen. 

Den sidende bestyrelse er pt kun på 3 personer, Tomas, John og Lina. Samarbejde går rigtigt godt. Der er 

møde ca. hver 5 uger og der bliver skrevet referat der kommer på hjemmesiden. 

Tabet af Karen har berørt os dybt og givet et stort tomrum. 

Der har været tiltag fra bestyrelsen til at fange ny medlemmer/fast holde medlemmer. 

1. John Austin har været hovedansvarlig for udarbejdelse af et visit kort, hvor alle medlemmer kan få 

3 stk. og dele ud af. 

2. Nye medlemmer der kommer til en fest bliver tilbud at få sendt en mail om foreningen(dette må 

kun ske med medlemmets samtykke) 

3. Afholdelse af medlemsmøder, disse fortjener at forsætte. 

Foreningen har en sund økonomi, og vi forsøger at dele lidt ud, når mange medlemmer dukker op, som i 

dag, hvor der gives tilskud til mad/øl. 

Bestyrelsen havde planlagt et frivillig arrangement til Mosede fort, som vi måtte aflyse pga. vand skade i 

restaurationen. 

Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 13. januar, da det er for sårbart kun at have 3 i 

bestyrelsen, der kun kan nå de mest presserende ting. 

Vi har diskuteret udmeldelse af Landforeningen, men den bedste begrundelse for at melde sig ud er at få 

en bedre hjemme side og det kræver at vi får udarbejdet en ny bedre. 

Vibeke nævnte at der også var noget økonomi forbundet med en udmeldelse. 

Landforeningen har i øvrigt henvendt sig til Anne Brandstup om Anne kunne peppe Landsforeningens 

hjemme side op. 

Opfordring til at bruge Facebook som ekstra PR for et arrangement, 

  



Fri diskussion, Ikke alle bemærkninger er refereret. 

John Severin udtrykte bekymring for foreningens udvikling. Medlemstallet falder. Pt. 298 medlemmer John 

havde et forslag med hvor flere aktive medlemmer kommer ind i bestyrelsen. Disse slides er vedhæftet, 

Tomas svarede at alle forslag fra medlemmer er velkomne, men at man på et medlemsmøde ikke kan 

vedtage at udvide en bestyrelse, det kræver en vedtægt ændring. 

Der er masser af aktiviteter, men der mangler medlemmer. 

Bestyrelsens medlemmer har skiftet meget, de faste udvalg har er mere stabile i person galleri/ledelse. 

Bjarne nævnte at der er 400 medlemmer på Facebook, og opfordrede til at man trykker på [Del] når der er 

et arrangement i Single rock. 

Der er masser af andre Facebook sider, hvor man også kan annoncerer. 

Der blev spurgt om de nye visit kort virkede og tiltrækker nye medlemmer, men det er ikke til at svare på. 

Medlemstallet er sigende her i november, men det er normalt. 

Der blev foreslået at udsende en månedlig mail, med hvad der sker i foreningen i stil med den A4 oversigt 

som Bjarne har med om fredags til fredagskomsammen. 

Næste bookning til vandre udvalget er til Als i 2020, men eksisterer foreningen ? 

Nogen var bange for at foreningen ville lukke og slukke. 

Mht. til vandreturen til Bornholm, var 45 tilmeldt og 30 kom til formøde. Medlemmer der deltager i 

vandreweekender, får kontrolleret deres medlemskab. 

Med hensyn til PR forslog Vibeke at vi kunne hyre en udefra – en professionel til at give ideer til 

markedsføring 

Ud over dette forslag og John Severins forslag om en ny bestyrelse, var der ikke yderligere ideer til 

markedsføring. 

Der var ingen der ville med i et PR udvalg. 

  

Tomas sluttede af med at sige tak for den gode debat. 

Vi sluttede med at spise sammen, og der var vi cirka 40 medlemmer til spisning. 

  

                                            Tak til alle for det store fremmøde. 

 


