
Referat, SRC bestyrelse, 20. juni 2019, på Cafe Ae. 

 
Til stede (i hvert fald fysisk): Lisbeth, Lone, Per, Mogens, Finn og John. 
 
Referater: Det aftaltes at godkendte referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på 
hjemmesiden.  
 
Henvendelse fra festudvalget: Lone havde, som aftalt på seneste møde, uden held 
søgt at kontakte den pågældende, der udviste svært grænseoverskridende adfærd 
ved festen på Sundet. Der blev efter nogen diskussion enighed om at den pågældende 
måtte ekskluderes. Lisbeth orienterer den pågældende elektronisk og på papir. John 
sletter den pågældende fra Spontanlisten. Claus Gry bedes slette vedkommende af 
medlemslisten. Overskydende kontingent tilbagebetales. 
 
Tegningsret: De dokumenter vi mener er nødvendige, for at ændre vores tegningsret, 
blev underskrevet af alle. John besørger at de overbringes til banken.  
 
FB retningslinjer: Reglerne er udarbejdet og vedtaget, men endnu ikke synlige på vo-
res FB gruppe. Lisbeth forespørger Vibeke hvorfor. 
 
Samarbejde: Lisbeth har foreslået Logen et samarbejde om gensidig annoncering. Det 
er foreløbig afvist, men der arbejdes videre med idéen. Mogens har kontaktet Have 
Fun 45 plus. Det er foreløbig resultatløst, men der arbejdes videre med idéen. Flere 
andre arrangører blev omtalt som mulige samarbejdspartnere, men der foreligger p.t. 
ingen konkrete initiativer.  
 
Privatlivspolitik. Som databehandlere er vi forpligtet til at overholde GDPR reglerne. 
Der er udarbejdet et første udkast til privatlivspolitik, det sendes til bestyrelsesmed-
lemmerne. John spørger Claus Gry om han vil være behjælpelig med at udforme den 
(de?) tilhørende databehandleraftaler med eksterne leverandører. Det formodes at de 
fleste allerede har en standardaftale.  
 
Henvendelser. 
 
1. Privat fest: Henvendelsen viste sig at være baseret på en misforståelse. Lisbeth 
orienterer en pågældende.  
 
2. Festudvalget: Udvalget har ønsket tilslutning til dispositioner i tilfælde af alvorlige 
forstyrrelser af større arrangementer. Eksempler: Orkester udebliver, lokalerne 
brændt eller oversvømmet, al øl udsolgt, adgangsveje spærret på grund af terrorvirk-
somhed o.s.v  o.s.v. Bestyrelsen bekræfter at festudvalget i sådanne tilfælde er be-
myndiget til at disponere som det finder muligt og forsvarligt.  
 



Samtidig har festudvalget efterspurgt udvidelse af vores PR aktiviteter. Bestyrelsen er 
enig i det ønskelige heri. Der er budgetteret med kr. 10.000.- hertil i 2019. Bestyrel-
sen anbefaler at beløbet helt eller delvis anvendes på annoncering via FaceBook og at 
vi søger assistance fra folk der i forvejen er kyndige i anvendelsen af mediet. En så-
dan kyndighed findes ikke i bestyrelsen. 
 
Lisbeth har oprettet SRC, København på Boblberg.dk, men systemet syntes endnu 
ikke at være færdigudviklet.  
 
3. Underskudsgaranti: Bestyrelsen bekræftede, at den fastholder den tidligere publi-
cerede beslutning om, at arrangementer baseret på et kendt, realistisk budget kan 
regne med at få dækket et opstået underskud, foranlediget af uventet lav tilslutning 
eller andre tilsvarende uberegnelige omstændigheder. Bestyrelsen mener i øvrigt at 
den korrekte betegnelse må være Underskudsbeskyttelse.  
 
4. Generalforsamling i Landsforeningen: Generalforsamlingen og den tilhørende fest 
skulle afholdes af afdelingen i MMMM by, der nu oplyser at man kan afvikle general-
forsamlingen men ikke den tilhørende fest. Datoen er MMMM. Lisbeth spørger festud-
valget om vi kan tilbyde noget, men det anses på forhånd som problematisk.  
 
Regnskab: Bestyrelsen har set det seneste regnskab sendt fra Vibeke. Der er enighed 
om at regnskabet er tilfredsstillende.  
 
Næste møde: Aftaltes til mandag 12. august, kl. 18:00 hos Lisbeth.  
 
Referent John A.    


