
 Single Rock Café København  

 1 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 14. november 2019. 
 
Deltagere: 
John Austin, Lisbeth Koch, Per Johansen og Finn Hollund. 
Afbud: Lone Stamenov og Mogens Dalsgaard. 
 

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

2. Dato for næste møde 
Fredag den 20/12 kl. 14.15 med julefrokost. 
 

Opfølgning på punkter fra sidst: 
 
3. Passwords 

Passwords til spontanlisten og medlemskartoteket vil ikke blive delt, men John 
Austin laver en forseglet kuvert med koden og foreslår Claus Gry at gøre det 
samme. 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra festudvalget om fornyelse af 
password og med forslag om at forny det med regelmæssige mellemrum. 
Bestyrelsen tilslutter sig forslaget og vil gerne hjælpe med at opbevare det. Mere 
præcist vil det være Bjarne Gandrup, der sørger for fornyelse og giver relevante 
ansvarlige besked. 
 

4. Vestvolds-arrangementet den 5/10 
Arrangementet blev gennemført med succes og i særdeles fint vejr  
 

5. Fredagscafé 
Foreløbig flyttet til Café Castro, Nørrebrogade, men pga. julen afholdes den pt. på 
Café Emil i Valby. 
Der er nu én været mere til fredagscaféen.  
 

6. Rock Museet i Roskilde søndag den 19. januar 
Invitation udsendes på spontanlisten en af de nærmeste dage. 
 

7. 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. Lokale i 
Hvidovre besigtiges snarest muligt. 
 

8. Holdninger på Spontanlisten 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. en Spontanmail, som omhandlede 
en opfordring til at deltage i en gruppe med en holdning til dyrevelfærd, hvilket 
afsenderen ikke mente var relevant for SRC's forum. Bestyrelsen har drøftet 
spørgsmålet og er kommet frem til, at forslaget burde have været formuleret som et 
oplæg til diskussion, hvilket fremover søges taget i betragtning. 
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9. Flere hænder 
Bestyrelsen har efterlyst flere hænder til frivilligt arbejde, og der er kommet mange 
svar fra medlemmer, der gerne vil være frivillige - tak for det  
Vi er blevet enige om, at det er en god idé at få flere frivillige, så derfor vil vi 
foretrække dem, som ikke i forvejen er frivillige. 
 

10. Evt. 
Der var ikke noget til dette punkt. 

 
Lisbeth Koch, 14/11-2019 

 


