
Referat fra generalforsamlingen i Single Rock Cafe Slagelse. 

Den   20—03—2015.    

Rettidigt indkaldt og tidsfristen overholdt. 

 

1.   Åbning af generalforsamling v/formanden John. 

              John byder alle velkommen . 

2. Valg af dirigent. 

John foreslår Kjeld Løvqvist  der er repræsentant fra hovedbestyrelsen og 

sidder i forretningsudvalget i Silkeborg. Kjeld Løvqvist mod tager og takker for 

valget. 

3. Valg af referent og  stemmetæller . 

Ann-Lise blev valgt som referent, Linda og Anette som stemmetællere. 

4. Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen. 

Forretningsordenen blev godkendt. Alt er udsendt rettidigt. Der var et 

medlem som stillede spørgsmål ved indkaldelsen, der var dog ingen 

dokumentation for påstanden. 

5. Begæring om medlemskab. 

Personen det drejer sig om er ikke til stede. Et medlem mener det stadig er 

muligt at få taget ”sagen” op. Skrivelsen, tilsendt det ekskluderede medlem 



læses op. Der foreligger ikke noget argument, om genoptagelse som medlem i 

SRC Slagelse  fra  medlemmet. 

Der gøres opmærksom på at der ikke medlemmerne imellem, har været en 

debat. Fra bestyrelsens side gøres der opmærksom på at ”sagen” har været 

igennem hovedbestyrelsen. Det er generalforsamlingens beslutning at 

stemme om et medlems medlemskab. Medlemmer fortæller om den gode 

stemning der er på fredagscafemøderne.  Fra medlemmer henstilles der til, at 

der bruges en sober tone, i omtale af andre. 

Der foretages skriftlig afstemning. Der er 23 stemmeberettigede medlemmer. 

Resultatet er som følger: 

Blanke        3 

        Ja        5 

       Nej        15 

Generalforsamlingen har hermed vedtaget at medlemmet ikke kan  

genoptagets som  medlem i SRC Slagelse. Emnet er uddebatteret og arkiveret. 

6. Bestyrelsens beretning. 

Formanden beretter om det forløbne år, at der har været mange gode 

arrangementer. Det åbne hus var bland andet en stor succes. Der inviteres på 

Caramel, på SRCs regning, efter generalforsamlingen. Der forespørges fra et 



medlem, om det er relevant at bruge penge på sådan et arrangement, hvortil 

der svares at pengene skal bruges på medlemmerne. 

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

Kassereren fremlægger regnskabet og fortæller at SRCs økonomi er god. 

Der er 28 betalende medlemmer. Der redegøres for indtægter og udgifter. 

Der er medlemmer som efterlyser en bedre opgørelse, på de opstillede tal, i 

de fremlagte papirer. Et tilrettet regnskab vil blive fremlagt på 

fredagscafemøderne.  Der forespørges hvad beholdningen er lige nu og her   

10969,58  kr. Regnskab godkendes.  

8. Indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægterne. 

Ingen indkomne forslag. Ændringerne vedtages. Ændringsvedtægterne kan 

ses og læses på hjemmesiden. 

9. Fremlæggelse af budget. 

Kontingentet bibeholdes. Budgettet fremlægges og godkendes. 

10.  Minimumskontingent. 

Se punkt   9. 

11. Valg af formand. 

Formanden sidder 1 år ad gangen. John bliver genvalgt. 

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Ikke på valg. Ole, Gitte og Ann-Lise.  



      Nyt medlem til bestyrelsen valgt Susanne. 

13.  Valg af suppleanter. 

Suppleant Marianne blev genvalgt. 2 suppleant. 

Suppleant Linda valgt. 1 suppleant. 

14. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Revisor Lene Lykke. Fortsætter gerne. 

Revisorsuppleant Merethe Ludvigsen. Valgt. 

15. Eventuelt. 

Der var en god debat medlemmer imellem. Der var ros til det åbne hus. 

Forslag, at der er en gang om måneden er modtagelse og information om SRC 

Slagelses virke. Der er almen godkendelse, til den gode stemning på fredags 

cafemøderne. 

 

General forsamlingen opløses i en god stemning og der fortsættes til Caramel 

med spisning. 

 

 

 

 



 

         

 

 


