
 Single Rock Café København  

 1 

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. oktober 2020. 

 
Deltagere: John Austin, Lisbeth Koch, Mogens Dalsgaard, Else Andersen og Finn Hollund 
Afbud: Lisbeth Schütt. 
 
Desværre var der en del støj på caféen, så det var ikke muligt at holde et egentligt møde 
 

1. Valg af referent: Lisbeth K. 
 

2. Dato for næste møde: Mandag den 23/11-2020 kl. 19.00 hos Lisbeth. 
 

Opfølgning på øvrige punkter fra sidst + nye punkter: 
 
1. Frivilligarrangement - Korsbæk, Dyrehavsbakken 

Det blev til en dejlig dag i Korsbæk og på Bakken. 
 

2. Næste frivilligarrangement:  
Bjørn Wiinblads Hus: https://www.bjornwiinblad.dk/. Nærmere besked følger. 
 

3. Landsgeneralforsamling 2020 
Lisbeth K. deltog i landsgeneralforsamlingen, som i år afholdtes i Roskilde. Se referat på 
hjemmesiden her. 
 

4. Medlemstallet 
Det viser sig, at medlemstallet ikke er i fremgang. Bestyrelsen ønsker naturligvis at fast-
holde medlemmerne og vil undersøge mulighederne for kompensation - og andre tiltag? - 
pga. den begrænsede aktivitet under corona-krisen. 
 

5. Visioner - mulighed for lokaleleje 
Else undersøger, hvordan vi kan blive en forening, som kan leje lokaler, så vi får mulighed 
for fx at invitere oplægsholdere eller mødes til "almindeligt" samvær. Else og Lisbeth S. ar-
bejder videre med forslaget. 25/10: John træder til i stedet for Lisbeth S. 
 

6. 20 års jubilæum – samarbejde med festudvalget 
John undersøger hvornår det egentlig er (var?). 
 

7. Nye velkomsttekster på hjemmesiden 
Lisbeth K. ser på det og på øvrigt materiale, som udsendes. 
 

8. Principper for tilskud til arrangementer 
Bestyrelsen fik vendt mange tanker, men nåede ikke frem til noget, så vi går i tænkeboks 
og fortsætter på næste møde. Dog drøftede vi mulighederne for at holde nytårsaften "sam-
men-og-hver-for-sig" fx med mulighed for fælles menu og en eller anden form for tilskud til 
værtspersonen. 
 

9. Evt. John undersøger, hvorfor vi har to MobilePay-konti. 

 
Lisbeth Koch, 26/10-2020 

https://www.bjornwiinblad.dk/
https://www.singlerock.dk/tl_files/Landssiderne/Referater/2020/Referat%20fra%20Landsgeneralforsamling%20l%C3%B8rdag%20den%2019.pdf

