Single Rock Café er en forening
Foreningens formål er at organisere muligheder
for netværk og sociale aktiviteter for og med
singler af begge køn. Som medlemmer af
foreningen kan optages personer, der betragter
sig selv som singler. Foreningens primære
målgruppe er singler på 40-65 år.
Foreningsliv giver fællesskab, og som singler
har vi brug for at komme ud og være sammen
med andre. Mange har fået sig et rigtig godt
socialt netværk i Single Rock Café. Og der er
også af og til nogen, der finder kærester. Dansegulvet er et godt sted at skabe kontakt, men
også hvis man ikke er så meget til fest og dans,
er der mange muligheder for sjove og hyggelige
aktiviteter i foreningen.
Festerne og de andre aktiviteter arrangeres
dels af bestyrelsen, dels af forskellige tovholdere og medlemmerne selv. Uden disse ildsjæle
fungerede foreningen ikke. Foreningen har en
flad struktur, fordi vi synes, det er vigtigt, at så
mange som muligt engagerer sig i og er med til
at lave arrangementer, der er til glæde for
andre singler. Alle kan byde ind!

Faste arrangementer i Roskilde
Fredagscafé
Hver fredag kl. 18 har vi fredagscafé på Café
Carpe Diem, Algade 45B, Roskilde - tæt ved
Roskilde Station. Aftenen slutter når den sidste
gæst går hjem, ofte ved 21-tiden.
Om sommeren (juli og august) er fredagscaféerne dog ændret til sommercaféer i Roskilde by
eller nærmeste omegn.
Caféerne har altid en cafévært, som du kan
kontakte, hvis du vil vide mere om foreningen,

eller hvis du vil være medlem. På Café Carpe
Diem vil der være skilte med ”Single Rock Cafe”
på særlige borde. Her går snakken, for alle er
jo kommet for at møde nye og "gamle" singler.
Det betyder imidlertid ikke, at det er let at
komme på caféen første gang. Mange beretter
om, hvor svært det er at tage sig sammen til at
komme indenfor og slutte sig til et selskab, hvor
man ikke kender nogen. På den anden side er
det et godt sted at begynde, og vores cafévært
og
fremmødte
medlemmer
er
meget
imødekommende.
Du kan finde mere om både fredagscaféer og
sommercaféer på hjemmesiden.
Fester
Ca. 6-7 gange om året holder vi fest med DJ
eller levende musik, og selvfølgelig slutter vi
året af med en nytårsfest.

Der er ofte et medlem, der arrangerer fællesspisning på et udvalgt sted i Roskilde før Danseriet. Tilmelding til spisning fremgår af vores
hjemmeside.
Generalforsamling og medlemsmøde
Om foråret afholder vi den årlige generalforsamling, og om efteråret holder vi normalt et
medlemsmøde. Den faste dagsorden for generalforsamlingen findes i vores vedtægter, som
kan hentes på hjemmesiden.
Medlemsmøderne er typisk arrangementer,
hvor nye idéer bliver bragt på bane, og foreningens virke og gode forslag diskuteres, lige
fra forskellige aktiviteter til det praktiske
arbejde i foreningen. Ofte slutter vi af med at
spise lidt god mad.
Referater fra seneste generalforsamling og
medlemsmøde findes på hjemmesiden.

Vi starter festerne med spisning for dem der har
lyst, før musikken går på. Tid, sted og
tilmelding fremgår af vores hjemmeside og
sendes ud i såkaldte "Aktivitetsmails" til alle,
der har oplyst en e-mailadresse. Man kan også
vælge at komme til festerne efter kl. 21 - uden
forudgående tilmelding.

Øvrige aktiviteter
Du kan få et indtryk af alle de mange spændende arrangementer på vores hjemmeside, fx
cykleture, biografture, vandreture, bowling,
museumsbesøg, koncertbesøg, spil & spas,
sommer-grillaftener og meget andet.

Ikke-medlemmer kan også deltage i festerne,
men opkræves så minimum 1 måneds medlemskab ved tilmelding, eller ved indgangen kl.
21. Se mere om medlemskab og kontingenter
på modsatte side.

Vil du selv være aktiv?
En god måde at lære andre medlemmer at
kende, er at deltage i/stå for et arrangement
eller hjælpe som cafévært, eller dørvagt ved
fester. Det giver grobund for venskaber!

Danseriet
Den 3. lørdag i hver måned følges vi ad til foreningen Danseriets arrangementer på Gimle.
Der er dans til levende musik for ”det voksne
publikum”. Entre på Gimle ca. 90 kr. Programmet kan ses på danseriet.dk.

Hvis du kunne tænke dig at være aktiv i foreningen, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på roskilde@singlerock.dk,
hvad enten du har spørgsmål, vil tilbyde din
hjælp til en tjans, har et godt forslag, som du
gerne vil have hjælp til at føre ud i livet, eller
ønsker en aktivitet slået op på hjemmesiden.

Det er vigtigt at oplyse:
• Navn
• Adresse
• Dit fødselsår (fx 1969)
• Telefonnummer
• Din e-mailadresse
• Dit medlemsnummer, hvis du har et
Brug overførsel med lang besked eller send en
mail til roskilde@singlerock.dk med disse oplysninger.
Kontingent (2017)
• 1 måned (hvis du lige vil se os an):
kr. 60,• 6 måneder (lidt mere tiltro til os):
kr. 180,• 1 år (nu er det alvor): kr. 300,Hvis du har meldt dig ind for 1 måned, men
hurtigt (inden for den første måned) beslutter
at forlænge dit medlemskab, kan du "veksle" dit
månedsmedlemskab til et halvt eller helt års
medlemskab og få månedsmedlemskabet i
rabat.
NB: Når du er medlem af én lokalforening, kan
du bruge dit medlemskort i samtlige SRC-foreninger i Danmark og til alle arrangementer.
Dog kan du kun deltage i generalforsamlinger
og medlemsmøder i din egen lokalforening.

Bestyrelsen
Du kan finde oplysninger om den til enhver tid
siddende bestyrelse på vores hjemmeside under ”Foreningen”. Her står også lidt om, hvilke
opgaver hvert bestyrelsesmedlem har.
Hjemmeside, nyhedsbreve, mailingliste
Vores hjemmeside er en del af den
landsdækkende portal www.singlerock.dk. Du
går ind på hovedsiden og klikker på Roskilde i
menuen for oven. Hjemmesiden er opdateret
med nyeste arrangementer m.m.
Derudover sender vi også nyhedsbreve og oplysninger om diverse aktiviteter direkte til din
mailadresse (Aktivitetsmails). Det er derfor
vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse.
Bestyrelsen udleverer ikke mailadresser eller
telefonnumre, og mails udsendes uden synlige
adresser.

Roskilde
Netværk for singler

Vil du hurtigt og effektivt have sendt en besked
ud til alle SRC Roskildes medlemmer om en
planlagt aktivitet, så brug mailadressen
roskilde@singlerock.dk. Inden for ca. 3 dage vil
din besked blive sendt videre til medlemmerne.
Mails Sendt til roskilde@singlerock.dk modtages af hele bestyrelsen, som internt har aftalt,
hvem der besvarer hvilke henvendelser.
Læs mere på vores hjemmeside
www.singlerock.dk
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Hvordan melder jeg mig ind i foreningen?
Du kan tegne medlemskab:
• Ved at indbetale beløbet på vores konto i
Danske Bank: Reg.nr.: 1551 kontonr.:
4668388418.
• Via MobilePay til nr. 3011 5176
• Ved en fest i Single Rock Café i Roskilde

www.singlerock.dk

