Referat fra formandsmøde afholdt den 18. januar 2020 i Odense
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V kl. 11.30-15.00
Repræsenteret ved mødet: København, Horsens, Silkeborg, Aalborg, Aarhus, Roskilde, Odense, Vejle,
Slagelse og Kolding

1. Velkomst ved formanden
Landsformanden bød velkommen.
2. Valg af referent
Ingelise Nielsen, Odense, blev valgt som referent.
3. Nyt fra de 10 foreninger
De forskellige afdelinger præsenterede sig:
København (medlemsantal ca. 300): Har holdt fin nytårsfest og fik i den anledning 30-40 nye
medlemmer. Har stor glæde af spontanliste, hvor medlemmer kan indsende spontane forslag til
aktiviteter.
Roskilde (medlemsantal 78): Ca. 50 af vores medlemmer er over 60, og vi kunne godt tænke os
flere yngre medlemmer. Vi har holdt 3-4 fester i det seneste år plus julefrokost og nytår.
Slagelse (medlemsantal 33): Vi har netop haft nogle turbulente måneder med formandsskift. Det
har kostet medlemmer. Vi har dog netop afholdt åbent hus og fik i den forbindelse 5 nye
medlemmer, så det går fremad igen.
Odense (medlemsantal knap 200): Vi har netop afholdt ekstraordinær generalforsamling og fik ny
bestyrelse. Den uro har kostet medlemmer, men der nu igen rimelig ro.
Kolding (medlemsantal ca. 40): Der sker ikke så meget i øjeblikket. Ved kommende
generalforsamling træder flere ud af bestyrelsen, da de er kørt træt i at skulle lave det hele.
Vejle (medlemsantal 52): Vi har svært ved at få nye medlemmer. Vi har en del stabile medlemmer
over 60, og holder nogle gode fester. Vi har afholdt en ekstraordinær generalforsamling for at få
nogle vedtægtsændringer, som skulle forhindre, at vi skulle betale selskabsskat.
Horsens (medlemsantal ca. 150): Vi har en velfungerende facebookgruppe, hvor folk selv slår
mange arrangementer op. Bestyrelsen ser det som sin fornemste opgave at skabe ro i foreningen,
da folk ikke gider brok.
Aarhus (medlemsantal 65): Vi vokser stille og roligt. Vi tiltrækker ressourcestærke singler, flest
mænd. Der er mange aktive medlemmer. Der har været udskiftning i bestyrelsen, og vi har fundet
en til at lave hjemmeside.
Silkeborg (medlemsantal 80): Vi har sagt vores faste lokale op og solgt inventaret. Det går fint
fremad, og vi har fået 30 medlemmer på kort tid. Der har været mange udskiftninger i bestyrelsen,
men der er kommet ro på nu.
Aalborg (medlemsantal godt 90): Næsten hele bestyrelsen har varslet, at de går af på næste
medlemsmøde, så der skal findes nye folk.
4. Landsgeneralforsamlingen og landsfest

Der afholdes landsgeneralforsamling og landsfest den 3. lørdag i september i Roskilde. Det er
Roskilde og Slagelse, der arrangerer. Disse to foreninger vil derfor skulle dele overskuddet (eller
underskuddet).
Forsamlingen mente, at man kunne forvente, at der ville deltage 180-200 medlemmer, men meget
afhænger af, hvad man gør i den enkelte forening for at støtte op om arrangementet.
Det blev aftalt, at man skulle arbejde videre med at arrangere opsamlingsbusser startende f.eks. i
Aalborg og Vejle, der kunne køre til og fra festen. Der skal snarest et opslag ud om dette, således at
folk kan reservere dagen i kalenderen.
5. Persondataforordningen
Alle foreninger opfordres til at få styr på dette. Hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre, kan man
lade sig inspirere af Horsens, København eller Roskilde, som alle har gode opslag på deres
hjemmesider.
6. Værdigrundlag
Landsformanden opfordrede til debat om emnet, og håbede på, at der kunne komme et oplæg om
emnet på landsgeneralforsamlingen.
Forsamlingen diskuterede medlemmernes alder, og flere mente, at foreningen var ved at udvikle
sig til en pensionistforening. De fleste mente, at man blev nødt til gøre noget nu for at tiltrække
yngre medlemmer.
Nogle mente, at Facebook kunne være vejen til at komme i kontakt med det yngre publikum. Andre
mente, at vi skal fokusere på at få ressourcestærke mennesker ind i foreningen, som kan være med
til at sætte aktiviteter i gang. Der var også en diskussion af mulige PR-tiltag. Flere havde gode
erfaringer med at få en artikel i lokalavisen om foreningen. Der blev også talt om, at man skulle lave
logoskilte, som kunne sættes op, når foreningens medlemmer mødtes.
Man snakkede også kort om, hvad der er foreningens særpræg: er det først og fremmest en
singleforeningen, eller er det snarere en netværksforening? Gør det en forskel for
medlemstilslutningen, om man betoner det ene eller andet?
Man var enige om, at der ikke var et enkelt svar på spørgsmålene, men at diskussionen er vigtig.
Landsformanden ville oprette en facebookgruppe, hvor diskussionen kunne fortsætte, og hvor vi
kan udveksle erfaringer.
7. Evt.
Landsformanden ville gerne afløses til september, men hvis det ikke er muligt, tager han et år
mere.
Vejle ville gerne diskutere udfordringerne i forhold til betaling af moms. Det handler om, hvorvidt vi
har status af at være en åben eller en lukket forening – så det kan have betydning, hvilke regler vi
har for potentielle medlemmers adgang til at deltage i arrangementer uden at have betalt
medlemskontingent.

