Referat af bestyrelsesmøde d. 7. maj 2018
Tilstede: Erik Christensen, Emiilie Merrald, Inger Hansen, Bodil Bundgaard, Børge Hansen, Knud-Erik Jensen,
Annette Jensen, Bente B. Nielsen
Fraværende: Pernille Lûckstâdt

1: Bestyrelsens forretningsorden 2018/19.
Bestyrelsens forretningsgang blev godkendt. Kl. 21 i sidste afsnit skal ændres til ”efter spisning
2: Godkendelse af referat fra seneste møde
Seneste referat blev godkendt og er publiceret
3: Meddelelser fra formanden – generelle emner
Kildegården, Helligkorsvej 5 har ændret adresse til Kildegården 6. Indgangen vi bruger hedder Kildegården
6C.
Erik reserverer lokaler fremadrettet til visionsdagen i oktober og næste generalforsamling i marts 2019.
Vi skal have udarbejdet retningslinier for, hvordan personoplysninger håndteres
4: Fester
4a: Seneste fest- hvad var godt/dårligt
God fest med dejlig mad og god Dj, men for få mennesker. Rykker starttidspunkt en time frem ved
næste fest. Økonomi: Et minus på ca. 3500 kr. ved 30 kuverter og 8 nye 1 md.medlemsskaber
4b: Hvor og hvornår er de næste 2-3 fester?
På Hestetorvet 3 afholdes fest 2. juni, 1. sep. og 10. nov. hvor lokalet er booket.
4c: Nytårsaften 2018
Der blev vedtaget at ved 80-100 personer ønskes orkester
4d: Nye veje med fester – fælles med Kbh. I private selskabslokaler
Nedsat udvalg, der skal se på hvordan økonomi, behov for resourser mm vil se ud, hvis en fest arrangeres
fra ”bunden” . Udvalg består af: Bente Nielsen, Bodil Bundgaard, Inger Hansen og Emiilie Merrald. Bente
Nielsen er tovholder på opgaven, og der forventes, at være noget til næste bestyrelsesmøde
Fest sammen med Kbh kan måske blive i marts 2019

5: Meddelelser fra kasséren
Ca. 40200 kr. i bank og ca. 2000 kr. i kontanter. Der er 76 aktive (½ og helårs) medlemmer i foreningen og
284 medlemmer i Facebookgruppen.
6: Status på hjemmeside, mail og evt. Facebook
Hjemmesiden skal revideres, da der er informationer om aktiviteter, der ikke længere laves og
kontaktpersoner, der ikke længere er medlem af foreningen. Erik ser på det og konferer med Annette
herom. Anette følger op på Kulturnaut med vores arrangementer
Max 3 år gamle referater være tilgængelig for på hjemmeside. Det bagvedliggende arkiv bruges til at
gemme ”historiske” dokumenter mm og slettes ikke. Anette sørger for det.
Webmaster har frie hænder m.h.t. farvevalg på opsætning. Farvevalget blev diskuteret.
Bodil Bundgaard opretter fester som begivenhed i Facebook gruppen og en række andre singlerelaterede
grupper som hun er medlem af.
7: Cafeaftener - værter og sommercafe
Cafeen foregår i juli-august på Roskilde havn undtagen, når der er specielt arrangementer, der erstatter
cafeen. Den 20. juli er der grillaften i Gundsømagle. Børge ønsker, at kunne ændre mellem mødested på
havnen og Carpe Diem afhængig af vejret. Børge meddeler Annette senest mandag i samme uge, hvor
næste fredagsmødested er. Annette ajourfører på hjemmesiden. Mødested på havnen vil være ved et af
bordene så vidt muligt ved dansegulvet.
I juni holdes fredagscafeen på Kildegården den 1.06. Øvrige fredagscafe aftener i juni på Carpe Diem.
Der holdes foreløbig ikke flere fredagscafeer på Kildegården.
De månedlige informationsmøder i forbindelse med cafeen fortsættes, undtaget er juli-august.
Erik udarbejder et nyhedsbrev til medlemmer med fokus på cafeafterne i sommerperioden.
7a: Byparkskoncerter
Koncerter, som løber af stablen i juli: 10. 17. 24. og 31.
8: Øvrige igangværende aktiviteter
Der er aktiviteter på kalenderen vedrørende bowling, cykelhold, biograf og vandreture
9: Hvad skal der til for at sikre at Single Rock Café, Roskilde kan vedblive at være en levedygtig forening,
der kan fastholde gamle medlemmer, rekruttere nye medlemmer, holde tilstrækkeligt mange
arrangementer og have aktive nok til blandt andet at supplere bestyrelsen, når der er behov for dette?
Hvor mange medlemmer tror vi, at vi skal have for at være tilstrækkelig attraktiv?
Hvor mange skal der være til en fest?
Skal vi sætte os nogle målbare mål?

Der blev en ivrig diskussion om emnet, der mest kom til at dreje om, hvordan vi som forening kunne blive
mere synlig og attraktiv. Børge udtalte, at rigtig mange betalte en masse penge for at være på
datingportaler. De kunne jo bare møde op i Single Rock og møde personer fra det andet køn live meget
billigere. Børge prøver at formulere en tekst om emnet.
Udbredt opfattelse i bestyrelsen, at vi min. skal være 100 medlemmer i foreningen.
Vi vil forsøge, at kunne holde 1 mdr. medlemmer orienteret via mails. Bodil laver en liste at registrerer dem
på i forbindelse med indgang til fester.

10: Næste bestyrelsesmøde foregår 27.juni 2018 kl. 18:00 hos Erik i Vellerup.

Referent: Emiilie Merrald 14. maj 2018

