
Generalforsamling i Single Rock Café Horsens 

   2021 
Halv- og helårsmedlemmer i Single Rock Café Horsens indbydes hermed til den årlige generalforsamling. 

Generalforsamlingen finder sted: 

Fredag d. 24. september 2021 kl. 18 i Vestbyens Beboerhus, Vestergade 7b,  stuen 

Bemærk at generalforsamlingen afholdes i stueetagen 

 Endelig dagsorden: 

1. Åbning af generalforsamlingen v/ formanden. 
2. Valg af Dirigent. 
3. Valg af referent og stemmetællere. 
4. Godkendelse af dagsorden for Generalforsamlingen. 
5. Formandens beretning. 
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. 
7. Indkomne forslag. 

Marianne Poder: Forslag ang. udvalg, se Bilag 1. 
Susanne Jespersen: Forslag ang. arrangementer, se bilag 2. 
Marianne P. og Sanne J. : Forslag ang. guide for arrangementer, se bilag 3. 

8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Valg af bestyrelses medlemmer ( 5 eller 7stk) 

 
På valg er: Mona Tjerrild (Modtager genvalg) 
  Dorte Skovlund Jensen (Modtager genvalg) 
 
Ikke på valg: Ingerlise Hansen 
  Uffe Jacobsen 
  Trine Verner 
 

10. Valg af 2 suppleanter 
11. Valg af revisor og revisor suppleant. 
12. Eventuelt. 

Kun medlemmer med gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskort TEGNET i SRC Horsens, har adgang og 
stemmeret til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemskort skal medbringes og 
forevises ved indgangen. 

Foreningen er vært ved en øl/vand under generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil Foreningen 
være vært med et par stykker smørrebrød. Nødvendig med tilmelding af hensyn til traktementet. 

Mød op og gør din indflydelse gældende i vores dejlige forening. 

 

Med venlig hilsen 

Single Rock Café Horsens- Bestyrelsen.  



 

Bilag 1. 

Fra Marianne Poder. 

 

Mangler vi udvalg i klubben? 
 
Vores forenings formål er: 
At synliggøre og legitimere singlekulturen via etablering og organisering af flere og nye 
muligheder for kontakt og aktivitet singler imellem. 
 
Jeg synes ikke, vi gør meget for at synliggøre os, ligesom jeg heller ikke synes, at vi 
tilbyder aktiviteter nok. 
 
Er det bestyrelsens/ledelsens opgave, at vi lever op til vores formål? 
Eller er det medlemmernes? 
Mangler bestyrelsen/ledelsen hjælp til opgaverne igennem udvalg, eller skal 
medlemmerne individuelt byde ind? 
 
Jeg ved, at vi har et festudvalg. 
Jeg ved, at vi har velkomstudvalg. 
Har vi brug for et aktivitetsudvalg? Til at lave flere arrangementer for medlemmerne. 
Har vi brug for et lokaleudvalg? Til at sørge for hygge, forberedelse, oprydning i vores 
lokale. 
Har vi brug for et PR-udvalg? Til at synliggøre klubben mere i byen. 
 
Derudover mener jeg, at det bør være synligt for alle, hvem der er i de forskellige udvalg, 
hvad deres opgave er, ligesåvel som man skal sørge for, at der er tilstrækkeligt med 
medlemmer i hvert udvalg. 

  



Bilag 2. 

Fra Sanne Jespersen. 

 

Skal det være muligt at sætte arrangementer op der konflikter med vores fredagscafe. 

  



 

Bilag 3.  

Fra Marianne Poder og Sanne Jespersen. 

 

Mangler der en skriftlig guide / vejledning omkring reglerne for et arrangement. 
 
Herunder en guide / Vejledning i hvilke oplysninger der skal fremgå af et opslag. til et 
arrangement. 
Måske en ide med en skabelon. 
 
Vi har oplevet problemer i forbindelse med tilmeldinger til diverse arrangementer, hvor folk 
tilmelder sig og ikke dukker op. Optager plads for andre. Ventetid på dem som ikke dukker 
op. 
Vi syntes der mangler en guide. 
 


