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Kære medlemmer og co-singler!
Bestyrelsen har besluttet, at vi vil sende jer en hilsen ind imellem med lidt nyt fra og om foreningen.
Dette er første udgave af nyhedsbrevet, som vi håber, at I vil tage godt imod.
Bestyrelsens konstituering
Det er sikkert kendt af de fleste efterhånden, men bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen, og posterne er foreløbig fordelt på denne måde:
Formand: Margit Jensen
Indkalder til bestyrelsesmøder og udarbejder dagsorden.
Kontakt til banken (endnu ikke på plads) og samarbejder med kassereren om økonomien.
Kontakt til Roskilde Kommune (bl.a. lokaler).
Sørger for, at henvendelser fra medlemmerne på
roskilde@singlerock.dk besvares (bortset fra mails om
medlemsskaber og opslag på hjemmesiden).
Forfatter nyhedsbreve til medlemmerne i samarbejde
med bestyrelsen.
Holder bestyrelsens forretningsorden opdateret.
Næstformand: Ove V. Larsen
Assisterer formanden.
Ad hoc-opgaver.
Medlem af Single Rock Cafe Danmarks bestyrelse.
Kasserer: Kim Poulsen
Overblik over foreningens økonomi (i samarbejde med formanden) og kontakt
til banken.
Overblik over medlemstal og samarbejder med webmaster om udstedelse af
medlemskort og udsendelse af remindere om udløb af medlemskab.
Overblik over tilmeldinger til fester og andre betalingsarrangementer.
Besvarer henvendelser fra medlemmerne på roskilde@singlerock.dk vedr.
medlemsskaber.
Udarbejder regnskab og budget i forb. med generalforsamlingen.
Kontakt til CVR-registret.
Webmaster: Jørgen Frederiksen (på sigt assisteret af suppleant Bodil Bundgaard)
Vedligeholder foreningens hjemmeside.
Opdaterer og vedligeholder mailinglisten over alle aktive medlemmer.
Besvarer/håndterer henvendelser fra medlemmerne på
roskilde@singlerock.dk vedr. opslag på hjemmesiden og udsendelse af
mails til alle medlemmer om aktiviteter.
Overvåger foreningens Facebook-side.
Lægger aktiviteter på KultuNaut.dk (kulturkalender).
Fredagscafe-ansvarlig: Ejler Brandt
Primær vært ved fredagscafeer og sommercafeer.
Tager imod nye medlemmer og sørger for, at de føler sig velkomne.
Uddeler materiale om forening og aktiviteter og oplyser om bestyrelsens arrangementer.
Uddelegerer fredagscafe-vært-tjanser og assisterer de andre værter.

Festansvarlig: suppleant Pernille Lückstädt (assisteret af øvrige bestyrelsesmedlemmer)
Aftaler datoer, steder, musik og servering.
Udarbejder budget og udregner pris for deltagelse.
Forfatter invitationer og sørger for orientering til medlemmerne pr. mail og på hjemmesiden.
Aftaler indgangsvagter.

Menige bestyrelsesmedl. Birgitte Rørstrøm og Henning Vilsdorf og suppleant Bodil Bundgaard
Ad hoc-opgaver.
Diverse opgaver
Bestyrelsen generelt tager sig selvfølgelig af løbende sager og aktiviteter og arrangerer fx medlemsdage og generalforsamling.
Opgavelisten er højst sandsynligt ikke fuldstændig. Derfor vil vi løbende justere den og lægge en
opdateret version på hjemmesiden under Foreningen/Bestyrelsen. Og snart kommer der også
smukke billeder af bestyrelsen på hjemmesiden!
Overdragelse af opgaver fra tidligere ansvarshavende
Vi arbejder hårdt på at fuldføre overdragelsen af opgaverne fra de tidligere ansvarshavende. Men
det vil måske kunne mærkes, at maskineriet ind imellem er lidt langsommere, end det plejer at
være. Eksempelvis har overdragelsen af kassereropgaverne været berørt af langsommelig
ekspedition i banken. Vi håber, at I vil bære over med os, så længe det varer!
Aktivitetsudvalg
Bestyrelsen har besluttet igen at prøve at samle et Aktivitetsudvalg, som har lyst og tid
til at (hjælpe med at) sætte aktiviteter i gang, enten på eget initiativ eller efter forslag/
ønske fra andre medlemmer, som måske ikke selv har overskud til
at arrangere tingene.
Send os en hilsen på roskilde@singlerock.dk, hvis du har lyst til at give en
hånd med - meget gerne både kvinder og mænd! Birgitte og Margit fra
bestyrelsen vil støtte/deltage i udvalgets arbejde.
Ved alle henvendelser - især om medlemskab og andet økonomi
Husk, at oplyse både jeres navn OG jeres medlemsnummer. Det gør det meget nemmere for os at
håndtere jeres mails og indbetalinger.
Vi vil gerne høre fra jer
Det blev ordene denne gang. Hvis I har ris, ros eller gode ideer til nyhedsbrevet, bestyrelsen eller
foreningen, så send os en hilsen på roskilde@singlerock.dk (som alle bestyrelsesmedlemmer
modtager) eller tag fat i os, når I møder os i andre sammenhænge. Vi vil rigtig gerne høre fra jer.
Nyd foråret!
På bestyrelsens vegne
De bedste hilsner
Margit Jensen, formand

