
 

Referat fra formandsmøde afholdt den 19. januar 2019 i Roskilde 
Stændertorvet 1, 4000 Roskilde 

Repræsenteret ved mødet: Aarhus, Roskilde, Odense, Vejle, Slagelse og Kolding 

Ikke repræsenteret: Aalborg, Silkeborg, Horsens og København 

 

1. Velkomst ved formanden 

Formanden bød velkommen. 

 

2. Valg af ordstyrer og referent  

Ole Knudsen, Odense, blev valgt som ordstyrer. Ingelise Nielsen, Odense, blev valgt som referent. 

 

3. Præsentations runde af mødedeltagerne  

De fremmødte præsenterede sig. 

 

4. Nyt fra de 10 foreninger 

De forskellige afdelinger præsenterede sig: 

Aarhus (medlemsantal 53): Fin udvikling i afdelingen og øget medlemsinddragelse. 

Roskilde (medlemsantal 87): Det går OK; vi har dog måtte aflyse nogle fester på det seneste på 

grund af manglende tilmelding. 

Odense (medlemsantal 227): Det går fint. 

Slagelse (medlemsantal 44): Vi har medlemsfremgang, men det var været et turbulent år i 

bestyrelsen med flere formandsskift. 

Vejle (medlemsantal 53): Det går godt; vi er meget glade for, at vi har egne lokaler. 

Kolding (medlemsantal 28): Vi har dalende medlemsantal og problemer med at besætte pladserne i 

bestyrelsen. 

Landsformanden fortalte om Aalborg (medlemsantal 83): Det går OK. 

 

De fremmødte diskuterede derefter kort følgende emner: 

 

- Aldersfordelingen. Det var en fælles problem i de forskellige afdelinger, at det er svært at 

tiltrække yngre medlemmer 

- Medlemsinddragelse. Flere afdelinger oplever, at mange gerne vil nyde, men få vil yde. 

- Kærestepar som forbliver medlemmer. Afdelingerne så forskelligt på, om par kan forblive 

medlemmer af foreningen. 

- Navnet på foreningen. Nogle mente, at navnet Single Rock Cafe giver et forkert signal om, hvad 

foreningen handler om. 

 

5. Nyt fra landsforeningen   

Kodagramex  



 

Afdelingen i København har modsat sig at betale det beløb, som de er blevet afkrævet i 

Kodagramex afgift, da de ikke mener, at de holder så mange fester, som beløbet tilsiger. 

Landsforeningen dækker undtagelsesvist det beløb, som København ikke vil betale (kr1100). 

I den forbindelse indskærpes det, at de enkelte foreninger inden 1. september skal indberette til 

Landsforeningen, hvor mange fester og andre arrangementer med musik, som de påtænker at 

afholde det pågældende år. Hører Landsforeningen ikke fra en forening, vil de få opkrævet et 

beløb svarede til det, som blev indberettet året før. 

Landsforeningen betaler hvert år kodagramex afgift for ca. kr. 25000. 

Lukning af Facebook gruppe i Århus 

En person med tidligere tilknytning til foreningen i Aarhus har haft åbnet en Facebookside med 

navnet SRC Events, og der var en del aktivitet på siden. Landsforeningen tog initiativ til at få siden 

lukket, da navnet Single Rock Cafe er beskyttet med copyright. Der blev sendt et anbefalet brev til 

vedkommende med et varsel om, at foreningen påtænkte at udtage stævne. Siden blev derefter 

lukket eller omdøbt. 

Hjemmesiden 

De nuværende hjemmesider skal have foretaget en systemopdatering for fortsat at være 

funktionsdygtige. Denne systemopdatering vil koste kr. 3-6000. De fremmødte diskuterede, om 

man i forbindelse med denne nødvendige opdatering skulle lave yderligere ændringer f.eks. af 

funktionalitet eller design – eller om man evt. skulle skifte til et en hel ny platform. 

Man enedes om at lade Ole Knudsen fra Odense og Bodil fra Roskilde undersøge mulighederne 

nærmere. Samtidig vil man via dette referat og på foreningernes lokale hjemmesider eftersøge 

medlemmer, som har forstand på opbygning og drift af hjemmesider. Hvis nogen sidder inde med 

specialviden på dette område og har lyst til at bidrage, skal de tage kontakt til Ole Knudsen 

olek@dsa-net.dk .  Der kan evt. blive tale om, at der laves en aftale om honorar. 

6. Landsfesten    

Mona fra Aarhus oplyste om, at Silkeborg, Horsens og Aarhus alligevel ikke kan afvikle den 

kommende landsfest. Det skyldes en kombination af forskellige foreningsmæssige og personlige 

udfordringer.  

Det lægges derfor bredt ud til alle foreningerne, om der er nogen, der har lyst til at påtage sig den 

opgave. Festen skal afholdes i foråret (mellem påske og pinse). Der kommer typisk ca. 180 

deltagere og prisen per deltager har typisk været omkring kr. 400. Aftalen er, at et evt. overskud 

ved arrangementet skal deles mellem de lokalforeninger, der arrangerer, og det samme gælder et 

evt. underskud. 

Hvis man i et forening har lyst til at påtage sig den opgave, skal man inden 15. februar melde 

tilbage til Landsformanden. 

7. Landsgeneralforsamlingen  

 

Det afholdes i Horsens den 14. september 2019. Landsformanden er på valg og modtager ikke 

genvalg.  

mailto:olek@dsa-net.dk


 

 

8. Evt.  

 

Det blev foreslået at ændre navnet ”Formandsmøde”, således at foreningerne kunne sende andre 

repræsentanter fra bestyrelsen end formanden. 

 

Det blev ligeledes foreslået at lave en netværksforening for formænd, således at man kan sparre 

med hinanden om arbejdet i foreningerne. 

 

Begge forslag blev taget ad notam. Hvis forslagene skal drøftes yderligere, skal de sættes på som 

egentlige punkter på et møde. 

 


