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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. juni 2020. 

 
Deltagere: John Austin, Lisbeth Koch, Per Johansen og Finn Hollund 
 

1. Valg af referent  
Lisbeth 
 

2. Dato for næste møde 
Ikke aftalt. 
 

Opfølgning på punkter fra sidst: 
 
3. Ordinær generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen blev som bekendt ikke afholdt, da corona-krisen satte ind. Ny 
dato bliver søndag den 28/6-2020 kl. kl. 12 i et lokale tæt på Rødovre Station. Kl. 11 
kan man nyde en særdeles lækker brunch for 50 kr. Invitation og dagsorden genud-
sendes snarest muligt. 

4. Næste frivilligarrangement 
Tanken var, at turen skulle gå til Mosede Fort søndag den 21. juni, men pga. det 
sene udmeldingstidspunkt er datoen flyttet til SØNDAG DEN 26. JULI. Nærmere 
info følger. 
 

5. Landsgeneralforsamling 2020 
Arrangeres af Roskilde og Slagelse i forening og finder sted den 19. september 
2020 i Roskilde. På landssiden kan man læse dette: "Landsfest i Roskilde, lørdag 
den 19. september 2020 fra 18:00 til 02:00. Skynd dig at reservere datoen, vi ken-
der ikke det endelige program endnu, men vender selvfølgelig tilbage snarest mu-
ligt. Foreningerne i Jylland overvejer fælles bustransport. Der er også mulighed for 
gode værelser på Vandrehjemmet ved Roskilde Havn, Danhostel Roskilde. Bedste 
hilsener fra Single Rock Café Roskilde og Slagelse". Nærmere information følger. 
 

6. Flere hænder 
Alle ledige poster er nu besat med flittige hænder - men husk, at der altid er plads til 

at gi' en hånd      . 

 
7. Medlemstallet 

Antallet af faste medlemmer har gennem flere år ligget meget stabilt på ca. 300. 
Under corona-krisen er tallet faldet til ca. 250. Vi formoder, at det skyldes det stærkt 
begrænsede udbud af aktiviteter og håber, at I alle fornyer jeres medlemskab så 
snart der igen er aktiviteter, I deltager i. 
 

8. Evt. 
Der var ikke noget til dette punkt. 

 
 
 
Lisbeth Koch, 8/6-2020 


