
 Single Rock Café København  

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. juli 2022 
 
Deltagere: Finn Hollund (FH), John Austin (JA), Lisbeth Koch (LK), Svend Kjems Hove (SKH), Mo-
gens Dalsgaard (MD), supp. Bettina Spangenberg (BS) 
 

1. Valg af referent: LK. 

2. Dato for næste møde: Tirsdag, den 23. august 2022 kl. 19 hos LK. 

3. Medlemstal: Opgjort pr. 1/7-2022: 262 (samme som sidste og forrige måned) 

Opfølgning på øvrige punkter fra sidst + nye punkter: 
 
4. SRC-KBH's 20-års jubilæum 

Datoen bliver den 27/8-2022. Billetsalg i gang. Sag afsluttet. 
 

5. Frivilligarrangementer: 
o Turen til "Banegården" lørdag den 18/6-2022 var vældig hyggelig, og besøg på ste-

det kan anbefales. 
o Næste arrangement bliver rundvisning på Kastellet: Lørdag, den 6/8. 
o Herefter går turen til Teknisk Museum: Søndag, den 2/10. 

Til alle arrangementer hører et måltid og en genstand. Nærmere info følger. 
 

6. Markedsføring 
25/7-2022: Ældresagen. LK har skrevet til hovedstadens afdelinger. Den eneste, der er 
vendt positivt tilbage er Hvidovre. Her koster 1/1-side kr. 2.500,00 + grafisk opsætning, så 
det går vi videre med. Facebook: Vi overvejer at oprette en side, som kan bruges til lejlig-
hedsvis markedsføring. Facebookgruppen kan evt. ændres til kun at være for medlemmer. 
Boblberg: LK opretter os som forening. Flier og roll-up-banner til fx messer og biblioteker 
er under udarbejdelse.  
 

7. Medlemsmøder 
25/7-2022: ”Hos Norup” er en mulighed. Her kunne vi invitere medlemmerne til almindeligt 
samvær og evt. foredrag eller underholdning. Vi undersøger nærmere. 
 

8. Landsfest og landsgeneralforsamling, Horsens 17/9-2022 
Vi i København undersøger muligheder for fælles transport og overnatning. 25/7-2022: En 
fælles, lejet bus koster det hvide ud af øjnene, så bestyrelsen foreslår Kombardo-Ekspres-
sen eller lignende. Se også opslag i kalenderen vedr. bl.a. overnatning: https://www.single-
rock.dk/index.php/k%C3%B8benhavn.kalender/landsfest-i-horsens.html  
 

9. "Spring for Livet", København 17/9-2022 
Lokale fællesskaber, nærvær og aktiviteter for seniorer. Lina repræsenterer SRC Køben-
havn. Se mere her: https://springforlivet.dk/ og her: https://www.single-
rock.dk/index.php/k%C3%B8benhavn.kalender/frivillig-arrangement-13643.html  
 

10. Fredagscafé 
Som bekendt kan det være en stor opgave at gøre alle tilfredse, men vi forsøger hele tiden, 
så nye undersøgelser pågår og nærmere info følger. 
 

11. Alder og par 
Bestyrelsen har efter adskillige års debat valgt at tage livtag med disse to emner. Nærmere 
info følger. 
 

12. Halvårsregnskab 
Kassereren har fra den nye bogholder modtaget saldobalance, hvortil vi havde forskellige 
spørgsmål. Sag fortsætter. 
 

13. Evt. Intet til dette punkt.  
 
På bestyrelsens vegne 
Lisbeth Koch, 25/7-2022 

https://www.singlerock.dk/index.php/k%C3%B8benhavn.kalender/landsfest-i-horsens.html
https://www.singlerock.dk/index.php/k%C3%B8benhavn.kalender/landsfest-i-horsens.html
https://springforlivet.dk/
https://www.singlerock.dk/index.php/k%C3%B8benhavn.kalender/frivillig-arrangement-13643.html
https://www.singlerock.dk/index.php/k%C3%B8benhavn.kalender/frivillig-arrangement-13643.html

