
Referat Landsbestyrelsesmøde Single Rock Cafe, d. 21. januar 2023. Parkhallen Fynsvej 49, 

Kolding. 

Deltagere: Niels Christian Aagaard (formand Landsforeningen),  

Peter E.E. Andersen (formand Slagelse)  

Hans-Martin Olesen (formand i Roskilde), J 

Jane Szuwalski (næstformand Roskilde) 

Mona Bach (formand i Århus),  

Mette Overgaard, (kassererer Århus)  

Michael Nielsen (formand Horsens),  

Dorte Skovlund Jensen (kassererer i Horsens),  

Lisbeth Kock (formand København),  

John Austin (kassererer Kbh),  

Erling Hyldig (næstformand i landsforeningen og bestyrelsesmedlem i Odense), 

Susanne Knudsen (Odense),  

Lillian Kongerslev (formand Vejle),  

Birthe Ditlevsen (kasserer Vejle).  

Finn Piihl (kasserer i landsforening),  

Afbud: Mona Heesch (bestyrelsesmedlem),  

Referent: Birthe Ditlevsen  

 

Dagsordenspunkter samt beslutninger: 

1. Velkomst ved landsformanden inkl. præsentationsrunde og med tak for fremmøde. 

2. Dagsorden godkendt med tilføjelse af Evt. – 1 mdr. kontingent. 

3. Økonomi: 

- Indestående bank ca. 39.000 kr. Alle har betalt. 

- Udgifter søges reduceret, hvor muligt. Aktuelt undersøges bank skift og fælles 

arrangementers placering indgår også. 

- Kilometer godtgørelse på 2,50 kr./km. Fastholdes. 

- Der udleveres materiale vedr. moms. Kontingent er ikke momspligtig og det er 

et valg om der ønskes momsfritagelse. 



4. Drøftelse jf. nedenstående punkter samt beslutning: 

5 KODA afgift: Landskasserer har opsagt café aftalen, men hvordan står Vejle så nu i 

forhold til KODA ? Hvordan kan Vejle stadig være en del af landsforeningen med egne 

lokaler i forhold til Koda? Vedtægter lokalforeninger?  

Der orienteres om historik i.f.t til Koda-musik afgift. Alle klubber betaler for fester 

330 kr. pr. fest. Lukning af klubber har medført, at der kun er Vejle SRC med eget 

lokale, hvorfor betaling af koda afgift på ca. 5250 kr. til musik på Cafe aftener med 

adgang for besøgende fra andre foreninger, alene påhviler Vejle SRC. 

Beslutning: At Vejle jf. vedtægter for SRC, Vejle tilføjer i § 3 stk. 7. Stk. Undtaget er 

adgang til Fredags Cafe i SRC, Vejle. Indtil vedtægtsændring er gennemført på 

Generalforsamling, administrerer Vejle SRC selv overholdelse af regler for musik. 

6 Landsvedtægter: Hvordan passer vores vedtægter til nutiden i forhold til da 

Landsforeningen blev oprettet? 

- 1 mdr. kontingent blev drøftet under dette punkt jvf. kontingent af 1 mdr. varighed 

bl.a. er en mulighed for nye medlemmer, til at prøve om SRC er noget for dem. 

- Vedtægter og evt. forslag til ændringer blev drøftet. 

Beslutning: 

De enkelte foreninger beslutter selv, om der skal være mulighed for 1 mdr. 

medlemskab og herunder evt. vedtægtsændringer. 

Foreningerne gennemgår Landsvedtægter og melder tilbage til Landsbestyrelsen 

senest d. 5. juni med evt. forslag til vedtægtsændringer - fokus på formål § 2. 

7 Nye SRC foreninger: Hvordan kan landsforeningen fremme oprettelse af nye SRC 

foreninger over hele landet? Hvordan blev afdelingerne i sin tid oprettet? Vi er efter 

min mening tvunget til at gøre noget, hvis SRC Danmark også skal bestå i fremtiden. 

- Drøftelse, der er de sidste 10 år opstået andre singlegrupper, Facebook anvendes i 

den sammenhæng og måske er der ikke samme behov. Tidligere landsformand var 

meget engageret i opstart af foreninger. De senere år har lukninger været på 

dagsordenen. 

- Århus SRC er kontaktet af TV Østjylland og der er lavet 8 udsendelser af 10 

minutters varighed med fokus på konceptet i SRC herunder at SRC er en 



landsdækkende forening. Der orienteres, når udsendelser kan ses. 

- Flere foreninger haft engagement i andre single programmer. 

Beslutning: SRC og foreningen skal vedkende sig målgruppen ” Modne singler”. 

Modne singler adskiller sig fra gruppen af ”yngre singler”, konceptet er forskelligt 

samt at der er et behov for SRC. 

Der nedsættes et udvalg bestående af Niels Kristian og Erling med Lisbeth som 

korrektur læser m.h.p at udarbejde en vejledning til opstart af nye SRC foreninger. 

Vejledningen lægges på Landsforeningens hjemmeside med link til Boblberg.dk. 

 

8. Indkommende forslag fra SRC København/Landsforeningens hjemmeside. 

København har udarbejdet velkomsttekst til hjemmesiden herunder banner. Tekst og 

banner må bruges af alle klubber, tilpasset lokale forhold og uden farveskift etc. Der 

arbejdes på brev til par, som når færdigt, sendes til foreningerne. 

Beslutning: 

Velkomstteksten og Landsforeningens hjemmeside gennemgås ved Niels, Erling og 

Lisbeth. Tekst tilrettes efterfølgende ved København og hjemmeside opdateres med 

tekst og banner. 

København får udarbejdet PDF fil med banner skrift mm tilrettet den enkelte lokalforening og på tager sig 

udgiften til dette. 

9. Landsgeneralforsamling og fest - status Odense.  

Planlægning er i gang. Der er ikke forventning til overnatningsmulighed. Transport er 

op til de lokale foreninger. 

10. Emner til formand til vores generalforsamling d. 9 september i Odense    

Der er 5 faste bestyrelsesmedlemmer i Landsbestyrelsen. Formand vælges på 

generalforsamlingen. Foreningerne opfordres til afsøge mulige 

lokalemedlemmer til formandsposten. 

8. Evt. 

- 1 mdr. kontingent. Se punkt 4. 

- Orientering fra de enkelte klubber. Generel medlemstilgang og mange aktiviteter. 


