
Referat fra landsgeneralforsamlingen lørdag den 17. september 2016. 

 

Dagsorden. 

 

Valg af dirigent 

Valg af stemmetæller og referent 

Bestyrelsens beretning 

Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af budget 

Indkomne forslag 

Fastsættelse af kontingent til Single Rock Café Danmark 

Fastsættelse a minimumsssatser for medlemskontingent 

Valg af formand 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5 personer) 

Valg af 3-5 suppleanter 

Valg a revisor 

Valg af revisor suppleant 

Eventuelt 

 

Ad 1. 

Niels Christian bød velkommen 

 

Ad 2. 

Niels Christian blev valgt til dirigent 

 

Ad 3. 

Hans fra Aalborg og Mona fra Århus blev valgt til stemmetællere og Iben fra Aalborg blev referent  

 

Ad 4. 

Niels Christian aflagde beretning. Det havde været et stille år, hvor han kun havde været kaldt til 

mægling i et par sager.  

Han roste landsfesten i Silkeborg, hvor der havde været god mad, fin underholdning.  

 

Ad 5. 

Finn fremlagde regnskabet. Han kunne først begynde efter jul med regnskabet, da der ikke havde 

været adgang til de forskellige konti. Budget blev godkendt og der er uændret kontingent også til 

Koda 

 

Ad 6. 

Der var et diskussionsoplæg fra Erling. Dette skal diskuteres i klubberne og derefter på 

formandsmøde. 

 

Henvendelse fra SRC København, om at ekskludere, medlemmer i en klub, hvorfor kan de så bare 

blive optaget i nabo foreningen, da der ikke var mødet nogen op fra SRC KBH, til at begrunde, det 

bliver det henvist til formandsmødet 21. januar. 

 

Den anden henvendelse fra SRC KBH, blev med samme begrundelse, henvist til formandsmødet. 

 

Henvendelse fra SRC Roskilde, skal drøftes på formandsmødet i januar. 

 

Ad 7. 

Kontingentet i SRC er (400 kr. + 7 kr. pr. medlem) 

 

Ad 8. 

Minimumssatserne for medlemskontingent bibeholdes (60,180 og 300 kr.) 

 

 

Ad 9. 

Formanden tager et år mere.  

 



Ad 10. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er blevet spurgt om de vil tage et år mere. Mona fra Odense ønskede 

ikke, men Mona fra Århus vil gerne gå ind i det for 2 år. 

Ad 11. 

Suppleanter blev Pia fra Kolding, Finn fra København, Ole fra Odense og Hans fra Aalborg. 

 

 

 

Ad 12. 

Der skulle vælges ny revisor, da den siddende ikke ønskede genvalg. Det blev Birgitte Naor fra 

Silkeborg. 

 

Ad 13. 

Jørgen Jeppesen SRC Aalborg, blev revisor suppleant 

 

Ad 14. 

 

WEB gruppen består af Ole fra Odense, Kjertan fra Århus og Finn SRC København. Hjemmesiden 

er meget svær at finde rundt på. Det vil derfor være rigtig godt med et kursus. Det er op til WEB 

gruppen at finde til nyt nemmere system. 

Formandsmødet i januar i Odense området. 

Det er vigtigt at hjemmesiden er up to date. Vedtægterne på hjemmesiden er ikke opdateret. Niels 

Christian følger op på dette.  

I vedtægterne står der også, at vi har en overenskomst med landsforeningen, men der er ingen der 

har set den. Der skal være fælles kodeks. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe. Dem der kunne 

tænke sig at være med i denne arbejdsgruppe bedes kontakte Niels Christian. Det var der allerede to 

der gerne ville være med til. Kjertan fra Århus og Hans fra Aalborg. 

Generalforsamling i uge 37 2017. Kolding vil gerne være vært for denne. 

Landsfesten afholdes enten 6. eller 20. maj 2017, og foreningerne kan byde ind på disse to dage. 

Der afholdes formandsmøde den 21. januar 2017 midt i Danmark. 

 

Referent  

Iben Thorling 

 

 

 


