Kære alle gode SAS-brødre!
Tirsdag den 11. august 2020 skulle vi have afholdt sæsonens første møde i
Grotten og Grotten var reserveret med efterfølgende god mad. Men grundet
Corona-virusset måtte mødet og maden desværre aflyses.

Næste møde skulle så være et besøg på Ringsted Radiomuseum tirsdag

den 8. september kl. 11.00 med underskriften ”Se på radio som vore forældre
havde dem”. Og se, dette møde kunne godt lade sig gøre, tilsyneladende uden
risiko for medlemmerne. Så vi samledes derfor på Sct. Hansgade 34, ved vandtårnet næsten i behørig tid,
hvor vi blev mødt af museets leder Bjarne D. Nielsen, som bød os velkommen med at fortælle om
bygningen, om museet og om økonomi og ledelse.
Derefter blev vi inddelt i to hold og fik en grundig gennemgang af højttalerens, radioens, fjernsynets og alle
mulige dimsers udvikling igennem årene. En udvikling, som vi alle sammen har et forhold til, da det jo er
sket i en stor del af vores levetid. Så det var bare godt!
Efter indtagelse af dejlig mad samt diverse drikke, øl, snaps, kaffe, og jeg rødmer, sodavand, skulle vi
afholde vores Brodermøde.
Tilstede var: BRODER SØREN, BRODER ROLF, BRODER ERIK, BRODER JOHN, BRODER BJARNE, BRODER
KJELD, BRODER STEEN, BRODER NIELS og BRODER BO.
Afbud fra BRODER TOM.
Mødet begyndte med at FORMAND Søren lagde op til en disput, om det er betimeligt at bruge SASrestauranten ved det smittetryk, der er for øjeblikket, eller hvis det er stigende? Og nej blev det vedtaget,
hvis smittetrykket stiger, eller er som nu, vil vi ikke afholde møder i SAS-restauranten, da medlemmerne jo
er over det, man kan kalde faregrænsen.
BRODER BJARNE tilbød da, at man, i sådan en situation, eventuelt kunne afholde et Brodermøde hjemme i
hans hus, hvilket BRODER Bjarne og FORMAND Søren tales ved om.
Første bøde tilfaldt BRODER NIELS grundet manglende bluse. BRODER Bjarne fik en bøde på 20 kr. for at
blande sig. Og så skulle alle lige give 20 kr. til kassen.
BRODER Steen, BRODER Kjeld og BRODER John betalte hver 300 kr. i kontingent.
Museumsleder Bjarne D: Nielsen måtte give 20 kr. for at skænke sodavand.
BRODER John ville give en omgang, men da der allerede var øl på bordet, må det gives en anden gang.
BRODER Bo skylder en omgang, da han har fået titlen oldefar!
240 kr. er i kassen, som BRODER Erik sætter ind på BRODER Toms konto.
Forespørgsel fra BRODER Bjarne om at, da der nu er et medlem (BRODER Kim) som har meldt sig ud, om
Broderskabet vil acceptere en lidt yngre person ved navn Jørgen, som gerne vil være med i Broderskabet.
BRODER John havde dog den indvending at: ”Det bliver jo snart en hel Solrød-klan”.
Nå, men det blev vedtaget og BRODER Bjarne udfører og inviterer.
BRODER Erik spurgte om der skulle ske nogen ændringer af vedtægterne? Men nej, mente FORMANDEN,
han havde ingen ændringer for nuværende.
BRODER Kim har som bekendt, meldt sig ud af foreningen, bl.a. grundet økonomi, men det har BRODER Erik
lidt svært ved at forlige sig med, da kontingentet ikke er så højt, men hvis det endelig skal være, så skal vi
heller ikke sende e-mail referater til ham.

Sejlturen til Norge var også under en kort debat i forbindelse med Corona. BRODER Rolf mener ikke, at vi
skal til Norge lige nu, men holder øje med situationen.
BRODER Bjarne har lagt ud for vores mellemværende til Ringsted Radiomuseum. Han vil gøre regnskabet op
og sender det i en E-mail til hver enkelt broder samt hans telefonnummer så man kan betale f.eks. over
MobilePay.
Mødet blev hævet kl. 14.30
Således som husket, Referent: Broder Bo

