
Referat af bestyrelsesmøde afhold 16-aug-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 
Karen holder pt. pause fra bestyrelsen. 
Vi har modtaget en indbydelse til Generalforsamling i Single Rock, 
landsforeningen. Tomas kan ikke den dag. John deltager muligvis. 
(efterfølgende viste det sig ikke muligt at nå frem uden overnatning) 
 
Kassereren sagde at vi har en sund økonomi. 
 

6. Opfølgning på tidligere beslutninger 
Rettelse på hjemmesiden omkring Baghuset er klaret. 
Vi opdagede at der står mailadressen: kobenhavn@singlerock.dk og den vil John 
bede Anne om at fjerne,  
MEN, hvis man på en Computer googler: Single Rock Cafe – København 
kommer der et billedes af baghuset op i højre side. Vi ligger nok i en 
søgemaskine. Lina kontakter Anne for at høre om Anne ved hvordan dette kan 
opdateres. 
Man kommer direkte til Københavns hjemmeside ved at klikke HER, (men web 
adressen er lidt lang at skrive på et visitkort.) 

7. Mail fra lukket punkt fra sidste møde. 
Johns forslag blev med én enkelt modifikation godkendt og John sender 
mailen ud til alle. 

8. Visit kort. 



Lina havde udarbejdet 3 forslag til visit kort, men var ikke selv tilfreds med 
udfaldet. Det bedste af forslagene vil blive sendt ud til alle og der vil blive 
udskrevet en konkurrence, i håb om at et af vores medlemmer er mere 
kreative end vi er i bestyrelsen (Lina) og har mod og talent til at udarbejde et 
nyt visitkort. 
Der var nogle tilføjelser til teksten.  
 

9. Planlægningen af medlemsmøde. 
Vi checkede i Michaels kalender om alt var klar til den dag vi havde talt om, 
men det så ud som om der var et andet arrangement på cafe AE med musik. 
Så lige nu går vi efter fredag d. 21-sep-2018. John ringer til Cafe Ae for at få 
bekræftelse. Også om køkkenet kan klare lidt ekstra mad. Vi går stadig efter 
medlemsmøde fra kl: 17-18 og spisebilletter til 50 kr. for dagens ret + en 
genstand. Mere når vi er sikre på datoen.  
 
Næste medlems møde igen er 16. november, hvor vi også skal have reserveret 
datoen. 
 

10. 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. 
Lina finder ud af om de åbner. Forslag til en dato i oktober-november 2018, 
evt. forår 2019. 
 

11. Evt. 
 
Det er tid til et møde for fredagsværterne.  
Fredag på Cafe Ae i december måned er meget larmende og nogle af vores 
medlemmer kommer ikke eller går. 
 Vi vil gerne finde et andet sted til disse 4 fredage, men vi skal også have 
Øjvind med i diskussionen.  
 
Vi kunne godt bruge en ekstra fredagsvært, Lina kontakter en der har vist 
interesse, men personen havde pt. ikke tid i år. Vi prøver at finde en anden 
frivillig.  
 



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


