
Referat af Landsgeneralforsamling Single Rock Cafe 
Odense d 19. september 2015 
  
  
Til stede var: Ole ( Odense ), Randi-Mona ( Odense ), Susanne ( Odense ), Karin ( Silkeborg ), Karl 
Erik ( Silkeborg ), Jytte ( Silkeborg ), Niels Christian ( Ålborg ), Ove ( Roskilde ), Finn ( Kolding ), Finn 
( kbh ), Kjartan ( Århus ), Pia ( Kolding ), Jørgen ( Ålborg ), Susanne ( Kbh ), Hanne ( Kbh ), Liselotte ( 
Silkeborg ), Erling ( Odense ) 
  
Dirigent : Ole 
Referant : Susanne   
Stemmetæller : Ove 
  
Bestyrelsens beretning: 
Jytte fortæller at da man ikke kunne danne en landsbestyrelse sidste år, blev der lavet et 
forretningsudvalg bestående af Kjeld og Marianne. Der er ikke sket så meget i løbet af året, dog er 
Kjeld trådt ud af forretningsudvalget - Marianne ønsker ikke at overtage og har dermed også 
trukket sig. 
  
Webmastere : 
Der bliver spurgt hvor webmasterne befinder sig i landet - pt er Steffen i Silkeborg webmaster og 
der bliver arbejdet på nogle samarbejdspartnere til ham. 
  
Fremlæggelse af regnskab v/ Jytte: 
Årets resultat er 6166,65 - der er en beholdning pr 30/4 på 50786,40 
Landsfesten i Horsens har givet et overskud på 3436 kr 
  
Der er pt ikke lavet et budget da vi ikke har haft en landsbestyrelse. Hvis der bliver lavet en ny 
landsbestyrelse kan de lave et nyt budget, ellers er det sidste års regnskab der fungerer som årets 
budget. 
  
Forslag til ændring af vedtægter: 
Tilføjelse til paragraf 6 ( stk 4 ) 
Såfremt der i bestyrelsen ikke kan findes en kvalificeret kasserer, bemyndiges bestyrelsen til at finde en person / firma 
uden for foreningen, til at varetage den daglige bogføring/regnskab, dog skal der være en politisk økonomiansvarlig i 
bestyrelsen. Den person/firma der vælges til dette skal have adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret. 
  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af alle 7 repræsenterede byer. 
  
2 forslag til ændring af paragraf 5 stk 8 ( formandsmøder ) 
Boye: 
Bestyrelsen kan afholde det antal formandsmøder om året, der skønnes nødvendigt. 
På disse formandsmøder kan der  deltage 1 person fra hver lokalforenings 
bestyrelse med stemmeret. 
  
Ole: 
Bestyrelsen kan afholde indtil 2 formandsmøder om året, hvis det skønnes nødvendigt. Det første i januar måned og det 



efterfølgende i juni måned efter lokalforeningernes  
generalforsamlinger.  
På disse formandsmøder kan der kun deltage 1 person fra hver lokalforenings bestyrelse. 
  
Boyes forslag  blev enstemmigt vedtaget af alle 7 repræsenterede byer. 
  
Der bliver nævnt at det er ærgerligt at formandsmøderne bliver aflyst hvis der kun er 4-5 
tilmeldte. Jytte tilføjer at der skal være noget kvalitets-indhold i møderne for at det kan betale sig 
at køre så langt for et møde. En facebook-gruppe kan løse meget af den manglende 
kommunikation mellem formændene. 
  
Fastsættelse af kontingent: 
Kontingentet fortsætter uændret - 400 kr pr by og 7 kr pr medlem 
Jytte gør opmærksom på at alle medlemstal skal indberettes til hende senest 8. oktober på 
henholdsvis 1 måned, 6 måneder og 12 måneder. 
  
Koda afgiften er lidt højere i år. Der er indberettet 68 fester og der er lavet en cafe aftale med 4 
byer som betaler Koda sammen i en aftale. 
Ove spørger til hvorfor Koda bliver betalt på forhånd og Jytte fortæller at det er en ordning fra 
Kodas side og at det er en fordel fra os. 
  
Fastsættelse af minimumsatser for medlemskontingent: 
Et medlem mener at der er aftalt på et medlemsmøde at man må give rabatter på 
medlemsskaber.  
Ålborg vil gerne have et lavere medlemskontingent, de har det sidste halve år foræret 1-måneds 
medlemsskaber til deres nye medlemmer efter andet besøg. De skal herefter beslutte om de vil 
betale for at være medlem eller ej. 
Kolding holder åbent hus 2 gange om året hvor de forærer 1-måneds medlemsskaber væk. 
Roskilde og Kbh fortæller at de fastholder de 60 kr for 1 måned til festerne og synes at 
kontingenterne er billige. 
København tjekker medlemskort ved deres arrangementer, det gør Ålborg ikke da de kender deres 
medlemmer rigtig godt. 
Århus lader deres medlemmer komme et par gange inden de kræver betaling, dog forventer de at 
de har betalt for medlemskab hvis de deltager i fester/koncerter. De har forsøgt med rabatter og 
har kørt 14-dages abonnementer, men fik reprimande af Kjeld og de kører nu på 
minimumskontingent. 
Jytte mener at hvis vi beslutter et kontingent på landsgeneralforsamling, så skal den overholdes. 
  
Der vedtages at 6 og 12 mdr fastholdes og at 1 mdr kan køres fleksibelt fra by til by - fortsætter 
som hidtil. 
  
Valg af formand: 
Finn og Niels Christian melder sig og giver en præsentation af sig selv. 
Ved skriftlig afstemning får Finn 3 stemmer og Niels Christian vinde valget med 4 
  
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 



Finn - Kolding 
Randi-Mona - Odense 
Erling - Odense 
Hanne - Kbh 
Ove - Roskilde 
  
Alle er valgt ind uden stemmetælling 
  
Suppleanter: 
1. Pia - Kolding  
2. Finn . Kbh 
3. Ole - Odense 
  
Valg af revisor: 
Karin - Silkeborg 
  
Valg af revisor-suppleant: 
Kjartan - Århus 
  
Eventuelt: 
Jytte spørger hvor landsgeneralforsamlingen  bliver betalt og foreslår at landsforeningen betaler 
for generalforsamlingen og at hver by betaler for dem der deltager i festen. 
Ole ser gerne at alle referater fra landsbestyrelsen bliver lagt ind på landsforeningens hjemmeside 
Kjartan synes der skal nedsættes en gruppe som hjælper webmasteren. Jytte tilføjer at hvis der er 
flere webmastere skal de have nogle opdelte arbejdsopgaver. 
Karin fra Silkeborg vil gerne have fastsat datoen for landsgeneralforsamlingen 2016 - det bliver 
lørdag d 17. september 2016 
Alle byer melder det ud til deres bestyrelser - Ålborg melder sig som vært og afholder 
arrangementet. 
  
Kbh: 373 medlemmer - deres eget sted er opsagt, måske overtages det af nogle medlemmer som 
så overtager økonomien. De kører mange aktiviteter. 
  
Odense: 230 medlemmer - holder 2 årlige medlemsmøder i lejet lokale og kører rigtig mange 
aktiviteter. 
  
Silkeborg: 120 medlemmer - har eget lokale som lige er blevet renoveret, Holder fredagscafeer 
med mad til 50 kr og mange andre aktiviteter. 
  
Kolding: 37 medlemmer, 2 fester aflyst pga 9 tilmeldte, holder åbent hus i oktober 
  
Århus: 50 medlemmer - har svært ved at finde frivillig arbejdskraft 
  
Roskilde: 108-125 medlemmer, afholder visionsdag, mødes på Danseriet 3. weekend i måneden, 
har afholdt singlefest på vandet med Saga Fjord sammen med andre foreninger. 



  
Ålborg: 65 medlemmer - har lige renoveret lokale og afholder fredagsspisning med 13-30 
personer. 
  
Referent: 
Susanne Strunk, Odense 21. september 2015            
 
Dirigent: 
Ole Knudsen   
 


