
 Single Rock Café København  

 1 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 26. september 2019. 
 
Deltagere: 
John Austin, Lisbeth Koch, Mogens Dalsgaard, Per Johansen, Lone Stamenov. Finn 
Hollund. 
 

1. Valg af referent og ordstyrer 
Ordstyrer var John og referent Lisbeth 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
Ingen kommentarer, så referatet blev godkendt 
 

3. Opfølgning på punkter fra sidst 
o Problemet med tegningsretten er løst, så der nu kun er én godkender og div. 

kiggeadgange. Der var et internt problem i banken, som nu er løst. 
o John har lavet en vejledning til pasning af Spontanlisten, Claus Gry vil gerne 

lave sidemandsoplæring. John og Claus taler sammen om evt. at udveksle 
passwords 
 

4. Vestvolds-arrangementet den 5/10 
Arrangementet kom lidt uheldigt fra start, da vi var sent på den, og da der faktisk 
var et andet arrangement, som heldigvis lod sig erstatte 
 

5. Fremtidig godkendelse af referat på mail, så det kan komme hurtigere ud 
Vi var enige om, at det er en god idé, så det gør vi fremover 
 

6. Fredagscafé - nyt sted? Flere forskellige steder? 
Vi vil undersøge muligheden for at afholde fredagscafé på Nyhavnskroen eller på 
Toldboden. Det blev foreslået, at vi kunne være flere forskellige steder, og at den 
kunne afholdes som et arrangement, som hver gang kunne være på forskellige 
steder og have forskellige tovholdere. Ikke færdigdrøftet -  men sikkert er det, at vi 
fortsat mangler fredagsværter. Lisbeth laver opslag om dette på Facebook 
 

7. Frivilligarrangementer 
Næste frivilligarrangement bliver på Rock Museet i Roskilde søndag den 19. januar. 
Nærmere info følger snarest. 
 

8. Ord. generalforsamling 2020 
Den skal afholdes i marts måned, så der er 5 søndage at arbejde med. Dato 
besluttes snarest muligt; Mogens undersøger mulighederne for at være her: KB's 
Boldbaner, Frederiksberg Hallerne, Vanløse Kulturhus og Valby Kulturhus. 
 

9. Evt. 
Lone vil gerne have lovning på dækning af evt. underskud på et kommende 
arrangement, som kræver udlæg. Det blev bevilget. 

 
 
Lisbeth Koch, 30/9-2019 

 


