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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 14. januar 2021. 

 
Deltagere: Else Andersen, Finn Hollund, John Austin, Lisbeth Koch, Lisbeth Schütt. 
 

1. Valg af referent: Lisbeth K. 
 

2. Dato for næste møder: Tirsdag, den 30/3-2021. Hvis vi kan mødes, så kl. 18, hvis virtuelt, 
så kl. 19. 
 

Opfølgning på øvrige punkter fra sidst + nye punkter: 
 
1. Foreløbige forslag til frivilligarrangementer: 

• Bjørn Wiinblads Hus: https://www.bjornwiinblad.dk/. Nærmere besked følger. 

• Garderhøjfortet: https://garderhojfort.dk/  

• Galopbanen: https://galopbane.dk/gaest-paa-loebsdage/ 

• Arbejdermuseet: https://www.arbejdermuseet.dk/ 

• Hovedbanegården 

• Operaen/Det Kgl. Teater/Skuespilhuset: https://www.visitcopenhagen.dk/koeben-
havn/planlaeg-din-tur/rundvisning-operaen-skuespilhuset-og-gamle-scene-
gdk435515 

 
3. Landsbestyrelsesmøde 10. april 2021 

Bemærk den ændrede dato - og at den evt. ændres igen       

Afholdes i Odense, og Kbh-bestyrelsen deltager. Kun 1 deltager fra hver bestyrelse. 
 

4. Medlemstallet 
Bestyrelsen vil gerne tilgodese loyale medlemmer ved fx at give en periode med gratis kon-
tingent til alle, der har bevare deres medlemskab under corona-krisen. John undersøger 
mulighederne med Claus Gry, da det skal være en løsning, som kan lade sig gøre indenfor 
nogle rimelige både praktiske og administrative rammer. 
 

5. 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. 
 

6. John har undersøgt … 
… hvorfor vi har to MobilePay-konti, men svaret gav ikke mening, så han prøver igen. 14/1-
2021: Den ene konto er fra Baghusets tid, og skal lukkes, men koderne er bortkommet, så 
John undersøger, hvad der så kræves for at lukke kontoen. 
 

7. Ikke-medlemmers deltagelse i medlemsarrangementer 
Der er jævnligt til debat, at ikke-medlemmer deltager på lige fod med medlemmer, og det 
skaber både undren og utilfredshed. Problemet er, at folk ikke gør sig klart, at medlemsar-
rangementer kun er for medlemmer. Mange af os har svært ved at forstå, at man trods vo-
res særdeles beskedne kontingent på denne måde alligevel vælger at snyde sig til med-
lemsfordele, og bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til, at man melder sig ind i SRC, hvis 
man ønsker at deltage i arrangementer. 
 

8. Nytårshilsen - nyhedsbrev 
Vi vil gerne gøre alle vores medlemmer opmærksomme på, at vi er her endnu, så derfor vil 
vi udsende et nyhedsbrev. John laver forslag. 
 

9. Evt. Intet til dette punkt.  

 
Lisbeth Koch, 14/1-2021 
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