Referat af bestyrelsesmøde d. 26. feb. 2018
Tilstede: Erik Christensen, Emiilie Merrald, Bodil Bundgaard, Inger Hansen, Børge Hansen, Jørgen
Frederiksen, Knud-Erik Jensen og Annette Jensen. Fraværende: Pernille Lûckstâdt
Referent: Emiilie Merrald 27. februar 2018.
__________________________________________________________________________________
1. Valg af ordstyrer og referent
Erik var ordstyrer og Emiilie blev valgt til referent
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat fra sidste møde blev godkendt
3. Fester
a. Februar fest status, mm
God fest med 35 spisende, deraf 6 fra bestyrelsen. 10 personer kom senere. 2 personer tegnede et
mdr. medlemskab. 10 kvinder blev afvist grundet for stor andel af kvinder i forhold til mænd.
Underskuddet blev på 5635 kr.
Beslutning: Tilmeldingsfristen fremover vil være 10 dage. Egne medlemmer har 1. prioritet. Alle ½
og 1 års medlemmer tages med uanset køn.
b. Fælles fest med Kbh?
Bestyrelsen overvejer forslaget. Tages op når Roskilde og Kbh. har ny bestyrelse på plads.
c. Nytårsaften 2018?
Restaurant Håndværkeren forlanger 5000 kr. i depositum og min. 100 kuverter. Inger forsøger at
forhandle antallet af kuverter ned til 80. Depositum ok. Sætte Dj-musik ind i stedet for live-band.
d. Hvor og hvornår er de næste 2 eller 3 fester.
Yderligere fester i fremtiden: 7. april og 2. juni. Talte om Guldaldersalen på Prindsen som en
mulighed.
4. Status fra kasserer: Økonomi/regnskab, kassebeholdning, medlemstal, nye medlemmer eller
udmeldelser
a. Godkende regnskab 2017
Regnskab 2017 er revideret og blev godkendt. Underskud på ca. 1468 kr. Ca. 95 aktive
medlemmer. Jørgen gør regnskabet tilgængelig på hjemmesiden iht. vedtægter
5. Status webmaster: Hjemmeside, mail og evt. Facebook
Hjemmesiden er ved at blive a jour ført af Jørgen. Facebookgruppen har omkring 250 medlemmer.
6. Fredagscafe.
a. Status Kildegården/Cape Dieme
Cafe-aften på Kildegården foregik med 11 – 20 deltagere, Meget hyggelig og fri stemning og gl.
kendinge mødte op. Cafe-aften på Carpe Diem har på det sidste været med 20 – 14 deltagere, hvor
de fleste spiser.
b. Cafevagter

Der er dækket ind med cafevagter frem til generalforsamlingen. Børge forsøger at fylde
flere fredage op. Det skal ikke nødvendigvis være bestyrelsesmedlemmer da det er en
måde at engagere medlemmer.
c. Evaluering af forsøget på Kildegården
Beslutning: Der holdes fredagscafe på Kildegården såfremt vi kan få lokaler den 6. april og
den 4. maj i tidsrummet 19-22. Der laves informationsmøde for potentielle medlemmer i
tidsrummet 18:00 – 19:00 samme sted. Cafevagt og kontakt med potentielle nye
medlemmer: Erik den 6. april, Bodil den 4. maj.
Bodil bestiller lokaler, Erik laver tekst om informationsmøderne
7. Informationer fra formanden
a. Generelt
Erik har været kontaktet af Dagbladet, som vil skrive en artikel om singlerock
Roskilde. Der er sendt billede og oplysninger ang. foreningen. Hvornår det kan
resultere i artikel vides ikke.
b. Formandsmøde den 20. januar 2018 i Vejle.
Bodil Bundgaard og Emiilie Merrald deltog i formandsmødet d. 20. jan. I Vejle. Ny
skabelon til medlemskort vil blive sendt til Bodil. Singlerocks hjemmeside kan blive
opdateret lidt mere tidssvarende.
c. Tids- aktivitetsplan for generalforsamlingen 2018.
Handlingsplan fra Erik til generalforsamlingen er udleveret til alle. Godkendt. KnudErik sørger for drikkevarer, Anette sørger for frugt og slik, Emiilie står for menuen
100 kr./pers. Erik meddeler antal deltagere så snart tilmeldingsfristen er udløbet.
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.
Forslaget til vedtægtsændringer fra bestyrelsen vedtaget og sættes på dagsorden.
Endelig dagsorden med bilag om vedtægtsændring vedhæftet. Gøres tilgængelig på hjemmesiden
iht. vedtægter af Jørgen.
8. Vedtægtsændringer til generalforsamlingen vedr. minimering af aldersspredning i
medlemskredsen.
Beslutning: Forslaget er ikke et forslag fra en enig bestyrelse, men bestyrelsen har besluttet at
afprøve medlemmernes mening om optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer er frit
stillet i afstemning og i at udtrykke personlig holdning på generalforsamlingen. Erik fremlægger
forslaget på generalforsamlingen.
9. Næste bestyrelsesmøde
Er fastsat til 26. marts kl. 18 på Kildegården. Bodil reserverer lokale.
10. Eventuelt
Børge forslog at et forslag om at bære navneskilt blev afprøvet ved en afstemning under evt. på
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes om forslag under eventuelt men Børge kan prøve at
lave sin egen markedsundersøgelse.

