
VEDTÆGTER 
Foreningen 

Single Rock Café Danmark 
§ 1 
Stk. 1.  
Foreningens navn er Single Rock Café Danmark, (i det følgende kaldet foreningen) foreningen er 
hjemmehørende i Danmark. 
Stk. 2. 
 Foreningen er en sammenslutning af Single Rock Café lokalforeninger i Danmark. 
 
Foreningens formål 
§ 2. 
Stk.1. 
Foreningens formål er at synliggøre, støtte og vejlede alle Single Rock Café 
lokalforeninger i Danmark. 
Stk.2. 
Derudover er det foreningens opgave at varetage lokalforeningernes generelle 
interesser, herunder opbygning og vedligeholdelse af hjemmeside, PR 
aktiviteter, ansvarlig for opstart af nye lokalforeninger, være de enkelte 
lokalforeninger behjælpelige med råd og vejledning, i det omfang den enkelte 
lokalforening ønsker dette, samt andre opgaver der måtte blive pålagt 
foreningens bestyrelse af Generalforsamlingen. 
Stk.3. 
Medlemmer er samtlige Single Rock Café lokalforeninger i Danmark. 

Generalforsamling 
§ 3. 
Stk.1 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og valgbar er enhver 
der har et 6 eller 12 måneders gyldigt medlemskab. 
Stk.2 
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i september måned og 
indvarsles senest 30 dage før. 
Indvarslingen foregår via mail til formanden for den enkelte lokalforening, samt 
opslag på foreningens hjemmeside 
Stk.3 
Fastsættelse af fordelingsnøgle for kontingent til Single Rock Café Danmark. 
Fast kontingent: kr. 400,- pr. lokalafdeling 
Variabel kontingent: kr. 7,- pr. medlem 
Stk.4 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Åbning ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af stemmetæller og referent 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af budget 
6. Indkomne forslag 
7. Fastsættelse af kontingent til Single Rock Café Danmark 
8. Fastsættelse af minimumssatser for medlemskontingent 

FreeText
kr. 14.- pr. medlem



9. Valg af formand 
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5 pers.) 
11. Valg af 3-5 suppleanter 
12. Valg af revisor 
13. Valg af revisor suppleant 
14. Evt. 
 
Stk. 5 
Ved formandens afgang uden for tur, overtager næstformanden 
formandsposten indtil førstkommende generalforsamling 
Stk.6 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ske skriftlig via mail, 
indsendes til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen. 
Stk.7 
Endelig dagsorden og indkomne forslag udsendes senest 14 dage før 
generalforsamlingen, samt ved opslag på foreningens hjemmeside. 
Stk.8 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, dog skal 
vedtægtsændringer vedtages med 2/3 stemmeflertal. Vedtægtsændringer 
træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 
Ved personvalg hvor flere kandidater opstilles, stemmes der altid skriftligt. 
Stk.9. 
Hver lokalforening har 1 stemme på generalforsamlingen. 
Ingen kan ved fuldmagt stemme for andre lokalforeninger. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
§ 4. 
Stk.1.  
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indvarsles, hvis mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer eller min. 30 % af lokalforeningerne indsender begæring 
om dette til bestyrelsen. 
Stk.2.  
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal ske skriftlig via mail, samt opslag på foreningens hjemmeside. 
Stk.3.  
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter 
indvarslingen. 

Stk. 4  
Kan der på den ordinære generalforsamling ikke dannes en bestyrelse, indkaldes der til en ekstraordinær 
generalforsamling med henblik på at vælge bestyrelse. Hvis dette ikke er muligt, kan den ekstraordinære 
generalforsamling lade ejerskabet af Single Rock Café Danmark overgå til en af lokalafdelingerne. Hvis flere 
afdelinger er interesseret i ejerskabet, afholdes der skriftlig afstemning, hvor hver af de fremmødte 
afdelinger har en stemme.  
Stk. 5  
Tages §4 stk. 4 i brug skal der på den samme ekstraordinære generalforsamling aftales hvilke beføjelser og 
pligter, den afdeling, der overtager ejerskabet, har.  
Stk. 6  
Tages §4 stk. 4 i brug skal Single Rock Café Danmarks og den ejende lokalafdelings økonomi altid holdes 
adskilt.  



 
Foreningens drift 
§ 5. 
Stk.1. Single Rock Café Danmark, er en ukommerciel forening, hvis drift gennemføres 
af lokalforeningskontingenter, evt. offentlige tilskud og sponsor aftaler. 
Stk.2. Kontingentet vedtages på generalforsamlingen jf. § 3, stk.3 punkt 7. 
Stk.3. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 4-6 personer incl. 
formand. 
Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5 stk.) vælges for henholdsvis en 2 årig og 1 
årig periode. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Revisor og revisor suppleant vælges for en 1 årig periode 
Suppleanter vælges for en 1 årig periode. 
Stk.4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens 
beslutninger, samt beslutninger vedtaget med simpelt flertal af repræsentanterne fra lokalforeningerne på 
formandsmøderne. 
Stk.5. Senest 3 uger efter nyvalg på generalforsamlingen skal den nye bestyrelse 
afholde et konstituerende møde, hvor den blandt sine egne, vælger 
næstformand og kasserer. 
Stk.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte underudvalg 
og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver jf. bestyrelsens 
forretningsorden eller generalforsamlingens beslutning. 
Stk.7  Der udarbejdes efter hvert bestyrelsesmøde et referat, der rundsendes til 
samtlige lokalforeningers formænd. Senest en måned efter afholdelse. 
Stk.8  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. 
 
 
Økonomi, regnskab og revision 
§ 6. 
Stk.1. Foreningens regnskabsår er fra 01. august til 31. juli 
Stk.2. Foreningens valgte kasserer er ansvarlig for regnskabets førelse. 
Stk.3. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor og skal forelægges for bestyrelsen 
senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 
Regnskabet udsendes 7 dage før generalforsamlingen. 
Stk 4. Såfremt der i bestyrelsen ikke kan findes en kvalificeret kasserer, bemyndiges bestyrelsen til at finde 
en person uden for foreningen, til at varetage den daglige bogføring/regnskab, dog skal der være en politisk 
økonomiansvarlig i bestyrelsen. Den person der vælges til dette skal have adgang til generalforsamlingen,  
dog uden stemmeret. 
 
 
 
Tegningsregler og hæftelse 
§ 7. 
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer, subsidiært af 2 
bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen. Ved optagelse af lån / køb / salg / pantsætning af evt. fast 
ejendom tegnes foreningen af generalforsamlingen. 



Stk.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler 
ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
 
Opløsning 
§ 8. 
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis dette vedtages på en i dette øjemed 
særlig indkaldt generalforsamling. Procedure for indkaldelse følger de for den ordinære generalforsamlings 
gældende regler. 
Stk.2. Godkendelse af forslag om opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 af 
generalforsamlingens afgivne stemmer. Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget 
indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved 
simpelt flertal. 
Stk.3. Ved foreningens opløsning skal evt. formue tilfalde lokalforeningerne, i henhold 
til den fordelingsnøgle der er aftalt for indbetaling af kontingent. Her anvendes 
den senest vedtagne fordelingsnøgle. Eller efter generalforsamlingens beslutning. 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. september 2008 
Formand     Næstformand 
Kjeld Løvqvist    Britta Sandager 
Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 
Jan Hvidtfeldt   Jesper Hasemann 
Bestyrelsesmedlem 
Elisabeth Jensen 
Revideret og vedtaget på Landsgeneralforsamlingen sep. måned 2013 i Aalborg. 

 
 Revideret og vedtaget på landsgeneralforsamlingen sep. måned 2014 i Kolding 
Revideret og vedtaget på landsgeneralforsamlingen sep. måned 2015 i Odense 
 


