
Referat, Single Rock Café, Vejle, Generalforsamlingen d. 5. marts 2022 

 

 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden.  

- Formanden, Lillian byder velkommen og erklærer generalforsamlingen for åbnet. 

2. Valg af dirigent.  

- Lillian vælges til dirigent. 

3. Valg af referent og stemmetællere.  

- Referent Birthe. Stemmetællere Helge, Jørgen og Leif.  

4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamling.  

- Dagsorden godkendt. 

5. Formandens beretning.  

- Kort periode og været ½ år præget af corona, som nu ser ud til at være overstået.  

- Vi nåede at holde 2 x 60 års fødselsdag og tak for en skøn aften. Julefrokosten måtte vi udsætte, 
men ikke glemt og vi tager revanche om 14 dage med 28 tilmeldte. Vi har holdt åbent i cafeen og 
med fin tilslutning. Der er god opbakning fra medlemmer også vedr. mad. Tak til alle inkl. 
Bestyrelsen for opbakning og indsats. 

- Siden sidst er der udarbejdet drinkskort, opsat nøgleboks og pendler. Flere er budt ind med 
aktiviteter på Facebook og der opfordres til at bruge Facebook til opslag. 

- Landsfest afholdes d. 3. weekend i september. Århus, Horsens og Vejle står for planlægning. Mere 
herom senere på året.  

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.  

- Regnskab fremlagt, er godkendt af revisor. Årsopgørelse viser et underskud på 2.827 kr. Hvilket set 
i lyset af nedlukning i en del af 2021, som et pænt resultat. Årsagen til et reduceret underskud, er 
den ændrede tilgang til betaling af kontingent herunder Lokale Tillæg. Det fungerer fint med mad til 
kostpris. Salg i bar bidrager udover kontingent til dækning af de faste omkostninger (FO).  Større 
poster på budgettet er husleje, forsikring og afgifter til KODA, årskontingent til Landsforeningen 
samt omkostninger til bank. Klubben har afmeldt moms. 

- Regnskab godkendt. 

7. Indkomne forslag. Der er forslag til Vedtægtsændring: § 3 Medlemmer Stk. 1 at tekst ændres fra 
"Foreningens primære målgruppe er singler mellem 30-55" til Foreningens målgruppe er singler i 
den modne alder. 

- Vedtægtsændring jf. ovenstående godkendt.  

8. Fremlæggelse af budget.  

- Faste omkostninger udgør ca.37.500. Med et medlemsantal på ca. 50, vil en stor del af de FO være 
dækket, ud fra nuværende kontingent satser. Der forventes et normalt år, uden nedlukning, med 
mulighed for at konsolidere økonomien.  

- Der er forslag om kontingent forhøjelse. 



9. Fastsættelse af kontingent.  

Beslutning, at kontingent samt lokaletillæg (LT) fastholdes: 

- Dagsmedlemsskab og gæster LT 25 kr. 

- 1 mdr. medlemskab 75 kr. + LT 50 kr. i alt 125 kr. 

- ½ års medlemskab 150 kr. + LT 200 kr. i alt 350 kr. 

- 1 års medlemskab 300 kr. + LT 400 kr. i alt 700 kr. 

- Mulighed for kommunalt huslejetilskud drøftes. Er tidligere undersøgt og afvist p.g.a at klubben hører 
under erhverv. Der opfordres til at undersøge Kommunale støtte muligheder.  

- Forsikring, evt. billigere.  

- Forslag om hvervekampagne af nye medlemmer samt forslag om bonus for 1 års medlemskab. 

10. Valg til bestyrelsen, i alt 5 personer, der konstituerer sig efterfølgende.  

Genopstiller: Johnny, Steen, Kirsten, Birthe, Joan og Lilian  

Genopstiller ikke: Jørgen E. og Helge  

- Til bestyrelsen vælges Johnny, Steen, Kirsten, Lillian og Birthe 

11.Valg af min. 3 suppleanter.  

- Som suppleanter vælges Joan, Linda og Kim. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

- Lars Outzen vælges som revisor og Lotte T. som revisor suppleant. 

13. Eventuelt. 

Der drøftes: 

- Mulighed for online tegning af medlemskab; 

- Udendørsarealer og anvendelse; 

- Udstilling/malerier etc. I klublokaler; 

- Udlejning af klublokaler (jf. lejekontrakt må lokaler ikke bruges til andet end klub, medmindre der 
er givet skriftlig samtykke fra udlejer); 

- Mulighed for bedre links på hjemmeside til Face Book og fra google maps til hjemmeside/FB; 

- Interesse for at varetage opgaven som FaceBook administrator; 

- Interesse for tilmelding på Facebook til Cafe aftener. Aktuelt mulighed for tilmelding til 
begivenheder på FaceBook. Der opfordres til at opslå aktiviteter m.v. 

- Tilflytter, efterlyser positiv, synlighed/blikfang for SRS, Vejle; 

- Mulighed for stor fest i Bygningen. 

 

Referent Birthe Ditlevsen  


