Single Rock Café Roskilde
Nyhedsbrev nr. 3/2016
Den 27. juli 2016
Kære medlemmer og co-singler!
Vi håber, I nyder sommeren på trods af det noget vekslende
sommervejr!
Vi har igen et par nyheder, som vi gerne vil dele med jer, og den
første handler om foreningens kassererpost:

Ny kasserer
Som en del af jer allerede ved, har Kim Poulsen valgt at forlade Singlerock til fordel for kærligheden.
Han stopper derfor naturligvis også som kasserer. Det betyder, at Ove for en periode igen har overtaget kassererposten og bl.a. håndterer henvendelser vedrørende medlemskab. Dog vil Jørgen fortsat
være afsender af medlemskort og holde medlemsdatabasen ved lige mht. mailadresser.
Den gode nyhed i denne forbindelse er, at Bodil Bundgaard har tilbudt
at overtage kassererposten permanent. Det er vi super glade for i bestyrelsen! Men formalia skal jo på plads ift. banken, før det kan effektueres, og vi går i krig med papirarbejdet straks!
Da Kim forlod bestyrelsen, var vi i tvivl, om det ville blive nødvendigt
med en ekstraordinær generalforsamling for at finde en ny kasserer,
men det bliver det altså heldigvis ikke. Bestyrelsen fortsætter foreløbig
med 6 medlemmer. Vi foretrækker at undgå at bruge ressourcer på at
holde ekstraordinær generalforsamling og så se, om ikke vi kan klare
opgaverne alligevel. Som altid gerne med støtte fra medlemmerne!

Sommercafeer
Sommercafeerne har desværre haltet lidt i en periode. Det beklager vi. Vi vil forsøge at gøre det bedre resten af sommeren!
I fredags var der et meget vellykket grill-arrangement i Gundsømagle, som vi håber kan blive en fast tradition de kommende år.
Tak til Jytte for initiativet og til de folk, der tilbød praktisk hjælp!
Og fedt med det store fremmøde!
- Den 29. juli er der dans på havnen, og Ove er vært.
- Den 5. august er der endnu ingen faste planer, men Pernille er vært. Meld gerne ind, hvis nogen har
kendskab til en aktivitet, vi kan overvære eller deltage i. Hvis vi ikke finder på andet, mødes vi bare
kl. 19.00 uden for Carpe Diem og går en tur ud i byen.
- Den 12. august er der igen dans på havnen med Ove som vært.
Resten af august er der endnu ikke sat aktiviteter eller værter på. Igen: forslag til aktiviteter er mere
end velkomne, og bestyrelsen sørger for, at der er en vært. Følg med på hjemmesiden!

Fester
Vi har nu dato og program for næste fest klar. Det bliver en super sensommerfest på
Carpe Diem lørdag den 20. august med levende musik, der kan spille lidt af hvert. Der
er sendt mail ud, og I kan se mere på hjemmesiden. Vi glæder os til at feste med jer
igen! Husk tilmelding senest den 16. august.
Og så bliver der fest igen lørdag den 1. oktober – det skal I nok høre mere om senere,
men reserver datoen allerede nu!
Fortsat rigtig god sommer!

På bestyrelsens vegne
De bedste hilsner
Margit Jensen, formand

