Referat fra Landsgeneralforsamling lørdag den 14. september 2019
afholdt i Horsens.
Følgende byer var repræsenteret:
Kolding, Århus, Odense, Ålborg, Slagelse, Roskilde, Vejle og Horsens.
Følgende byer var ikke repræsenteret:
Silkeborg og København.

1.

Åbning ved formanden
• Formanden bød velkommen til Landsgeneralforsamlingen.

2.

Valg af dirigent
• Ole Knudsen fra Odense blev valgt til dirigent.

3.

Valg af stemmetællere og referent
• Vejle og Roskilde blev valgt til stemmetællere.
• Dorte fra Horsens blev valgt til referent.

4.

Bestyrelsens beretning
• Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.
• Formanden opfordrede i øvrigt til at være opmærksom på evt. ophavsret til billeder der bruges på
klubbernes Facebook eller hjemmeside, da der i indeværende år måtte betales en stor bøde for at
have brugt et billede, der netop var beskyttet af ophavsretten.

5.

Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse af budget
• Revideret regnskab og budget blev fremlagt og godkendt.

6.

Indkomne forslag
• Landsformandsmøde skifter navn til Landsbestyrelsesmøde. Der opfordres til at der møder 2
personer op fra hver klubs bestyrelse, hvoraf den ene så vidt muligt er formand eller næstformand.
Enstemmigt vedtaget.
• Fremover afholdes Landsbestyrelsesmøde altid den 3. lørdag i januar. Enstemmigt vedtaget.
• Fremover afholdes Landsgeneralforsamling med efterfølgende Landsfest altid den 3. lørdag i
september. Enstemmigt vedtaget.
• Samtlige klubber indbetaler kr. 600,- til Landsgeneralforsamlingen, uanset om man deltager eller
ikke deltager. Enstemmigt vedtaget.

7.

Fastsættelse af kontingent til Single Rock Café Danmark
• Kontingent til Landsforeningen forbliver uændret. Landsforeningen betaler for 2
bestyrelsesmedlemmer pr. klub til næste års Landsbestyrelsesmøde og Landsgeneralforsamling.

8.

Fastsættelse af minimumssatser for medlemskontingent
• Minimumssatser for medlemskontingent fortsætter uændret.

9.

Valg af formand
• Formand blev Niels Christian fra Ålborg, som fortsætter 1 år mere.
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10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5)
• Finn fra Kolding – på valg om 1 år.
• Ole fra Odense – på valg om 2 år.
• Mona fra Vejle – på valg om 1 år, afløser Mona fra Århus, som havde 1 år tilbage.
• Peter fra Slagelse – på valg om 2 år
11. Valg af 3-5 suppleanter
• Pia fra Kolding – på valg hvert år.
• Lone fra Odense – på valg hvert år.
12. Valg af revisor
• Revisor blev Sanne fra Horsens – på valg hvert år.
13. Valg af revisor suppleant
• Annette fra Roskilde – på valg hvert år.
14. Evt.
• Kan vi slippe for at betale moms? Annette fra Roskilde undersøger til bunds hvad der gælder for en
lukket klub, og giver formændene besked.
• SRC logo som fil – kontakt Ole fra Odense for at få det tilsendt.
• Persondataloven: Roskilde og Horsens medsender deres udgave som word fil, så kan de der ønsker
det kopiere og tilrette til eget brug.
• Der henstilles til at der ikke holdes fester i de enkelte afdelinger 14 dage før og 14 dage efter
Landsfesten, som er den 3. lørdag i september.
• Næste Landsbestyrelsesmøde afholdes lørdag den 18. januar 2020 i Odense.
• Næste Landsgeneralforsamling og Landsfest afholdes lørdag den 19. september 2020. Slagelse og
Roskilde går sammen om det, og de vil opfordre København til også at træde ind i fællesskabet, så
de 3 klubber sammen kan lave en rigtig god fest.

Referent Dorte Skovlund Jensen, Horsens
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