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Referat fra Landsbestyrelsesmøde lørdag den 12. juni 2021 
afholdt i Odense. 

 

Følgende byer var repræsenteret: 
Kolding, Århus, Odense, Ålborg, Slagelse, Vejle og Horsens. 

Følgende byer var ikke repræsenteret: 
Silkeborg, Roskilde og København. 

 

1. Velkomst ved formanden 
· Niels Chr. Aagaard bød velkommen til Landsbestyrelsesmødet. 

 
2. Valg af dirigent 

· Ole Knudsen fra Odense blev valgt til dirigent. 
 

3. Valg af referent 
· Dorte fra Horsens blev valgt til referent. 

 
4. Præsentationsrunde af mødedeltagerne 

· De fremmødte præsenterede sig. 
 

5. Nyt fra foreningerne 
Alle var i samme situation med masser af aflysninger og minimal aktivitet igennem Corona 
nedlukningen. Alle er nu startet op med flere aktiviteter. 
Flere af foreningerne har haft mulighed for at give deres medlemmer helt eller delvist gratis 
medlemskab i nedlukningsperioden, ikke alle har den mulighed, da der stadig skal betales husleje og 
andre faste udgifter. 
 
Odense: 
Ca. 160 medlemmer, med en opadgående tendens. Har givet 2x3 mdr. gratis medlemskab. 
Er startet op med fast at have booket borde på Streetfood, det fungerer godt som mødested.  
 
Horsens: 
Ca. 120 medlemmer. Har givet 2 mdr. (foråret) + 6 mdr. gratis medlemskab. 
Har fast tilholdssted, hvor der betales leje på timebasis. 
 
Kolding: 
Ca. 30 medlemmer. Er ved at komme i gang igen. Har lavet aktivitetskalender for resten af året. 
 
Slagelse: 
Ca. 30 medlemmer. Har givet 1 års gratis medlemskab. 
 
Vejle: 
Ca. 25-30 medlemmer. Corona har været hård ved Vejles økonomi, da huslejen til deres sted stadig 
skulle betales. De har været nød til at pålægge medlemmerne et Corona gebyr. 
 
Århus: 
Ca. 75 medlemmer. Århus oplever en kæmpe vækst samt stort engagement og villighed til at arrangere 
aktiviteter blandt deres medlemmer. 
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Ålborg: 
Ca. 60 medlemmer, har mistet ca. 40 medlemmer. Ålborg har også fast husleje der skal betales. De 
klarer sig igennem ved hjælp af lidt Corona-kompensation samt store frivillige donationer fra 
medlemmerne. Desuden blev der på generalforsamlingen 2020 vedtaget forhøjelse af kontingent. 
På den kommende generalforsamling skal der dannes helt ny bestyrelse, som skal bestå af min. 3 
personer. 
 

6. Økonomi – Koda aftale 
· Finn sørger for at foreningerne får penge retur fra Koda. 

Ålborg og Vejle har indbetalt for Café aftener + fester. De resterende afdelinger har indbetalt for 
fester. 
Til september indhenter Finn oplysninger om hvor mange Café aftener og fester afdelingerne har 
afholdt i 2021, og hvor mange der forventes afholdt i 2022. 
 

7. Digitale medlemskort 
· Odense har store omkostninger i porto, da de vælger at sende medlemskort ud til deres 

medlemmer. Overvejer at sende ud på mail i stedet. 
Foreningen (på landsplan) er for lille til at kunne bruge en digital løsning. 
De resterende repræsenterede klubber udleverer det laminerede medlemskort, når 
medlemmerne møder op til klubaften eller arrangementer. 
 

8. Persondataforordningen (GDPR) 
· Niels minder om at alle medlemsdata skal slettes, når et medlemskab har været udløbet i 6 

måneder. Han har modtaget enkelte klager fra tidligere medlemmer over at dette ikke 
overholdes. 
Datatilsynet kan udstede bøde når reglen ikke overholdes. 
 

9. Landsgeneralforsamling + fest d. 18/9 
· København står for arrangementet. Lisbeth stopper, men festudvalget er i fuld gang med at 

arrangere. Niels opfordrer til at København snarest sender info ud til foreningerne, da der jo skal 
arrangeres kørsel, evt. overnatning. 
Der skal vælges ny landsformand. 
 

10. Vedtægterne, er de i takt med tiden? 
· Det blev vedtaget, at på landsgeneralforsamlingen 2021 nedsættes et vedtægts-udvalg, som så 

skal stå klar med nye vedtægter til landsgeneralforsamlingen i 2022. 
Udvalget kunne bestå at 3-4 personer fra SRC, som har interesse for projektet, samt 1 person 
udefra med stor viden omkring vedtægter. Denne person kan evt. aflønnes.  
Resultatet skal i god tid meldes ud til alle foreninger, så de kan komme med input, inden de 
endelige vedtægter foreligger. 

11. Hjemmeside 
· Hjemmesideadministratorerne skal huske på, at de altid kan kontakte Ole for at få hjælp og 

vejledning til arbejdet med hjemmesiden. Han er god til at hjælpe, og han gør det gerne. 


