
Referat af bestyrelsesmøde afhold 13-sep-2018 på Cafe AE. 

 

Tilstede var næstformand Tomas, John og Lina 

Ordstyrer: Tomas. 

Referent: Lina 

Referatet fra sidste møde blev godkendt.  

 

1. Valg af ordstyrer 

Tomas valgt 

 

2. Valg af referat 

Lina valgt 

 

3. Godkendelse af endelig dagsoden 

ok 

 

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

ok 

 

5. Orientering, fra næstformand og kasserer 

Generalforsamling i Single Rock, landsforeningen. John kunne ikke nå generalforsamlingen uden en 

overnatning og vi besluttede at John ikke deltog. Tomas var forhindret. 

Hvis man på en Computer googler: Single Rock Cafe – København kommer der et billedes af baghuset op i 

højre side. Dette har John ordnet med Goggle. Det var godt at få det fjernet. Der var også et telefon nr. der 

skulle rettes. Det er rettet til Bjarnes telefon nr. 

Mail til nye medlemmer. Der var 10 nye medlemmer ved sidste fest og disse har fået tilsendt den nye 

velkomst mail. 

Kassereren sagde at vi har en sund økonomi. 

Meddelelse fra festudvalget. Sidste fest i Roskilde blev aflyst pga. for få tilmeldte til middagen. Der er 

forslag om en fællesfest med Roskilde, der passende kunne holdes i Høje Tåstrup. Hvis man kan finde et 

godt sted derude er det helt fint. Tomas orienterer fest udvalget. 

  

6. Visit kort. 

John har overtaget opgaven med udarbejdelse af ny visit kort. John har fået værdifuld feedback fra nogle 

medlemmer. John har kontaktet en grafiker, der vil udarbejde nogle udkast, hvorefter John vil vælge det 

bedste og få det trykt. 

8. Generalforsamling d. 17. marts 2019, kl. 10.30, med brunch ligesom sidst. Vi mangler 

bestyrelsesmedlem(mer) og suppleanter. 



9. Gebyr på place to book. Fremover vil det blive betalt af foreningen. 

10. Cafe AE. Der har været lidt uro omkring fremtiden på Cafe AE, men det er over nu. Festudvalget har 

kontrol over næste fest. Bestyrelsen har check på medlemsmødet til november. 

 

11. Planlægningen af medlemsmøde. 

12. Der bliver afholdt møde 16. november 2018 fra kl.: 17-18. 

John/Lina ringer til Cafe Ae for at få bekræftelse. Også om køkkenet kan klare lidt ekstra mad. Vi går stadig 

efter medlemsmøde og spisebilletter til 50 kr. for dagens ret + en genstand. 

Næste møde igen: 18. januar 2018. 

13. Planlægning af event for frivillige.  

Turen skal gå til Mosede Fort. Entreen er 75 kr. og en rundvisning koster 800 kr. På en tilstødende 

restaurant er det muligt at købe 3 stk. smørrebrød for 100 kr. Denne restaurant er ifølge hjemmesiden pt. 

lukket. 

Pga. problemer med blot at finde en dato vi alle kan til et medlemsmøde bliver denne event nok først til 

foråret. Lina finder ud af om de åbner den tilstødende restauration igen. 

14. Evt. 

Fredag på Cafe Ae i december måned er meget larmende og nogle af vores medlemmer kommer ikke eller 

går. Vi har talt om at vi kan sidde i kælderen disse dage, hvis det kunne blive hyggeligt. 

Det er J-dag d. 2. november og vi skal ha lidt ekstra sjov og ekstra bemanding på Cafe AE den dag. 

Skindbuksen. Dette dejlige sted er blevet solgt. Det er en ejerlejlighed. Ifølge aviserne så åbner cafe igen.  

Traditionelt har Single rock haft julefrokost 25. december 2018. Det vil vi også i år, men det bliver hos en af 

tjenerne, der er startet for sig selv. John og Gunnhild sender mail ud. 

Kommende bestyrelsesmøder: 25. oktober kl. 18.00 og 22. november 2018. kl. 18.00 

Bestyrelsen vil gerne mødes med de frivillige en dag, så vi skal ha fundet en dato. 

Det er fint at referaterne er kommet på Hjemmesiden, tak til Anne  

Som altid sluttede vi i god ro og orden. 

Ref. Lina 

 


