Nyhedsbrev fra Singlerock Roskilde.
Den 9. oktober 2017 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Singlerock Roskilde.
Ved mødets start forelå en mail fra Hanna Tomasen (næstformand), som meddelte, at hun trak sig fra
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Inden mødet gik i gang, bad Brigitte Anderson (suppleant) om ordet. Hun meddelte efterfølgende, at hun
trak sig som suppleant fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning og forlod herefter lokalet inden mødet gik i
gang.
Mødet blev afholdt i henhold til den udsendte dagsorden (mødereferatet vil snarest være tilgængeligt på
hjemmesiden).
Efter mødet – under eventuelt – meddelte formand Margit Jensen, at hun trak sig som formand og fra
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Bestyrelsen består således nu af følgende medlemmer:
Jørgen Meyer Frederiksen (webmaster)
Bodil Bundgaard (kasserer)
Børge Hansen (cafeværtansvarlig)
Inger E. Hansen (festansvarlig)
Knud Erik Jensen (menigt medlem)
Annette Jensen (suppleant)
Annette Jensen er efterfølgende indtrådt i bestyrelsen som menigt medlem.
Ingen af de tilbageværende medlemmer i bestyrelsen ser sig i stand til at overtage posterne som
henholdsvis formand og eller næstformand, hvorfor vi ikke ser anden udvej end at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge 2 nye medlemmer til bestyrelsen og 1 ny
suppleant. Annette Jensen har ikke mulighed for kunne fortsætte som medlem af bestyrelsen, hvorfor hun
kun er medlem indtil nye medlemmer er valgt. Hun fortsætter herefter gerne som suppleant.
Dem der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal være indstillet på at varetage henholdsvis formands- og eller
næstformandsposten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På baggrund af ovenstående indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling, lørdag, den 18.
november 2017, kl. 15.00 i Lokale 101 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde.
Dagsordenen til mødet er vedhæftet denne mail og kan endvidere findes på foreningens hjemmeside,
senest 14 dage før mødets afholdelse, jfr. Vedtægternes § 5, stk. 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den 18. november 2017 har længe været reserveret og offentliggjort på vores hjemmeside for afholdelse af
det årlige medlemsmøde.
Og afhængig af udfaldet fra den ekstraordinære generalforsamling, vil vi gennemføre det planlagte
medlemsmøde.
Skulle det, mod forventning, ikke være muligt at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen, så afsluttes mødet
umiddelbart efter generalforsamlingen.
På dagen vil vi gerne kunne servere en kop kaffe/the og lidt kage og evt. en øl/vand. Der vil ikke som
sædvanlig blive afsluttet med spisning
Til brug for at få sat dette i værk, mangler vi frivillige, som vil påtage sig en eller flere af disse opgaver:








Indkøb af kaffe/te, øl/vand m.m.
Indkøb af brød/kage – eller
Frivillige der kunne tænke sig at bage en kage eller to.
Møde ind på Kildegården ca. 1½ time før mødet starter og brygge kaffe/te, dække borde m.m.
Hjælpe med oprydning, når mødet er slut.
En der vil påtage sig rollen som dirigent
En som vil påtage sig at skrive et referat fra mødet.

Tilbagemelding om, hvad du evt. kan hjælpe med, bedes sendt til Roskilde@singlerock.dk. Du hører
herefter nærmere fra en i bestyrelsen.
Alle med et gyldigt halv- eller helårsmedlemskab kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling og i
det efterfølgende medlemsmøde.
Det kræver ikke tilmelding at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, men af hensyn til indkøb,
borddækning m.m., vil bestyrelsen gerne have du sender en mail til Roskilde@singlerock.dk eller en sms til
telefon 30 11 51 76 med oplysning om, at du ønsker at deltage. Gyldigt medlemsbevis skal forevises på
dagen, hvis du ikke har tilmeldt dig i forvejen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fortsætter vi med afholdelse af medlemsmødet, har bestyrelsen på forhånd gjort sig nogle tanker om, hvad
mødet skal dreje sig om.
Overskriften bliver: Hvilke fremtidsudsigter er der for Singlerock Roskilde- har foreningen overhovedet en
eksistensberettigelse i dagens Danmark.

Da Singlerock Roskilde blev stiftet tilbage i 2001 var der bl.a. ikke noget der hed Facebook. Der var et
begrænset udbud af tilbud om arrangementer og fester for singler.
Dette har i årenes løb gradvist ændret sig. I dag er der masser af forskellige tilbud. Facebook er fuld af
arrangementer og det er hurtigt at få spredt et budskab om et arrangement eller lign.
Ser vi lidt tilbage i tiden, så kiggede den daværende bestyrelse allerede i 2013/14 på foreningens
muligheder for at overleve på sigt.
I den forbindelse opstillede bestyrelse, en række mål for foreningen. Med baggrund i disse mål og som det
ser ud i dag, vil bestyrelsen hermed lægge op til en drøftelse af følgende:












Hvad skal der til, for at foreningen kan vedblive, at være en levedygtig forening?
Hvordan fastholder vi nuværende medlemmer?
Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer? (Faldende medlemstal).
Hvad er foreningens målgruppe – aldersmæssigt? I vedtægterne står der fra 40 år og derover.
o Er det 40 år og opefter uden begrænsning.
o Er det 40 år og op til og med f.eks. 65 år.
o Er der 60 år og opefter uden begrænsning.
o Eller ???
(Eventuelle tilkendegivelser kan på sigt kræve vedtægtsændringer). Lige nu har vi intet
filter.
Hvordan får vi tilstrækkelige arrangementer til at medlemmerne (og andre) finder os attraktive?
Hvordan får vi tilstrækkelig opbakning til vores arrangementer?
Hvordan får vi tilstrækkelig opbakning til vores fester (har i år måtte aflyse og antallet har været
stærkt dalende de sidste par år).
Hvordan får vi sat nye aktiviteter i gang?
Hvordan får vi ”branded” foreningen (Skal vi og hvor skal vi evt. annoncere).
Hvordan får vi medlemmerne til at yde frem for kun at nyde? (En tildens som der er i hele det
danske samfund).

Afholdes medlemsmødet, vil de tidligere målsætninger tilbage fra 2013/14 blive omdelt til inspiration og
drøftelse.
På vegne af bestyrelsen

Bodil Bundgaard
Den 28. oktober 2017

