
Formandsmøde 21-01-2017 i Odense 

Deltagere: 

Erling Odense næstformand SRC DK 
Finn Kolding kasserer SRC DK 
Hanne København best. medlem SRC DK 
Ole Odense web-master SRC DK, best. suppleant 
Susanne København  
Margit  Roskilde 
Susanne Odense 
Sanne Horsens 
Birgitte Silkeborg 
Pia Kolding 
 
Niels Chr. Aagaard, formand SRC DK meldte afbud pga sygdom 
Mona Aarhus best. medlem SRC DK afbud fordi hun er nyopereret og kun kunne komme, 

hvis hun kunne køre med Niels. 
 Vejle ventede vi forgæves på.  
 
 
  

1. Erling bød velkommen 
2. Ole Knudsen informerede kort om hjemmesiden 

Evt. skift til nyt hjemmesideprogram blev skrinlagt. 
WEB gruppen består nu af Ole Knudsen, Odense, mail:  web@singlerock.dk. 
og Anne fra København blev foreslået, men Anne ønsker ikke at deltage i web-gruppen. 
Steffen skal aflevere foreningens PC direkte til Ole Knudsen eller  via Silkeborg   
Ved problem med hjemmesiden kan Ole kontaktes og via hjælpeprogram opkobles, så han kan se 
med hvad spørgeren laver på pc og vejlede så spørgeren selv løser opgaven. 
Der blev også talt FB. De fleste afdelinger har åbne grupper så interesserede kan være med og blive 
informeret om den pågældende SRC forenings aktiviteter. SRC Odenses gruppe er lukket og kun 
medlemmer optages. 
Åbne grupper kan øge deltagerantallet til over 500 hvilket giver begrænsninger i.f.m. automatisk 
afsendelse af information til deltagerne. 

3.  Udfordringerne er i høj grad relateret til spontanliste, så det klares internt i København. 
Ved eksklusion af medlemmer sendes navn og adresse til øvrige lokalforeninger. 

4. Landsbestyrelsen betaler for SRC DK’s bestyrelses transport og deltagelse i bestyrelsesmøder og 
landsgeneralforsamling. 
Lokal foreningerne betaler for egen transport og deltagelse 
Landsgeneralforsamling. Alle lokal foreninger skal betale svarende til en persons deltagelse. 
Deltager mere end en person fra en lokalforening og de f.x. tager hjem umiddelbart efter 
generalforsamling betales der kun for deltagelse i generalforsamling  for en. 
Landsgeneralforsamling. Pris fastsættes efter budget, godkendt af SRC DK’s bestyrelse. 

5. Kodeks. 
A.  Kan man gøre prisen for deltagelse i fester afhængig af typen af medlemskab, 12 mdr. slipper 
billigere end 6 mdr.,  der slipper billigere end 3 mdr., der slipper billigere end 1 mdr. medlemmer 
Generelt modstand i mod det, men op til den lokale SRC foreningen. 



B. Kan man kræve at deltagere fra andre SRC foreninger skal betale dyreste medlemspris uanset 
deres medlemskabs type. 
Nej. Har de fx tegnet 6 mdr. medlemskab, skal de betale det samme, som lokale medlemmer med 6 
mdr. medlemskab. Der blev opnået enighed herom. 

6.  Ved fremtidigt valg til SRC DKs bestyrelse skal det fremgå klart om man er valgt for 1 eller 2 år. Det 
skal også fremgå af referat. 1 års valg bruges primært for at undgå at alle er på valg samtidig. 

7.  Landsfest  d. 6. eller 20. maj 2017. Hvem byder ind?  
Gerne centralt i DK så alle kan komme frem. 
Ved deltagelse i landsfesten i anden by, anbefales det at lokalforeningen organiserer fælles 
bustransport. 

8. Koda-gramex. Finn orienterede om regler der bl.a. betyder at der skal betales for baggrundsmusik, 
også når den kommer fra TV. Fx musik i forbindelse med sportsudsendelser. 

9. Landsgeneralforsamling med efterfølgende fest i Kolding 16.9.2017. Starttidspunkt søges tilpasset 
så det er muligt komme frem med tog ved afrejse samme dag. 
Ved næste generalforsamling kan der komme forslag om at minimumkontingent nedsættes. 
Lokalforeningernes bidrag til SRC DK beregnes på baggrund af medlemstal pr. 1. september 

 
Formændene gav kort info om lokalforeningerne herunder bl.a. medlemstal fra flere foreninger: 
Odense 243, København 397, Roskilde 117, Kolding 37, Horsens 130, Silkeborg 120 
 
Odense d. 25. januar 2017  
Erling 
 
 
  


