
Referat fra Landsgeneralforsamling lørdag den 19. september 2020 

afholdt i Roskilde. 

Følgende byer var repræsenteret: Kolding, Århus, Odense, Ålborg, Slagelse, Roskilde, Vejle og København. 

Følgende byer var ikke repræsenteret: Silkeborg og Horsens. 

1. Åbning ved formanden 

• Formanden bød velkommen til Landsgeneralforsamlingen. 

2. Valg af dirigent 

• Ole Knudsen fra Odense blev valgt til dirigent. 

Lovlig indkaldt generalforsamling. 

3. Valg af stemmetællere og referent 

• Vejle og Roskilde blev valgt til stemmetællere. 

• Jan fra Roskilde blev valgt til referent. 

4. Bestyrelsens beretning 

• Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse af budget 

• Revideret regnskab og budget blev fremlagt og godkendt. 

• Finn sender ud til alle klubber hvordan regelsættet er om kodagrammex betalingerne. 

6. Indkomne forslag 

• Ingen 

7. Fastsættelse af kontingent til Single Rock Café Danmark 

• Kontingent til Landsforeningen forbliver uændret. 

8. Fastsættelse af minimumssatser for medlemskontingent 

• Minimumssatser for medlemskontingent fortsætter uændret. Hver klub undersøger hjemme om en- 

månedsmedlemsskab bør fjernes, så halvårs- og helårsmedlemsskab er de eneste der gælder. Muligvis en 

begrænsning i 1 månedsmedlemsskabet, så det kun gælder i pågældende klub. Klubberne vender tilbage til 

landsbestyrelsen. Tilkendegivelse til formandsmødet i januar. 

9. Valg af formand 

• Formand blev Niels Christian fra Ålborg, som fortsætter 1 år mere og modtager ikke genvalg i 2021 

• På landbestyrelsesmøde drøftes om der bør vælges 3 som forretningsudvalg 



 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5) 

• Finn fra Kolding – på valg om 2 år. Genvalgt i 2020 

• Ole fra Odense – på valg om 1 år. Valgt i 2019 

• Mona fra Vejle – på valg om 2 år. Genvalgt i 2020 

• Peter fra Slagelse – på valg om 1 år valgt i 2019 

11. Valg af 3-5 suppleanter 

Lisbeth Koch fra København 

12. Valg af revisor 

• Revisor blev Jan Kongerslev – på valg hvert år. 

13. Valg af revisor suppleant 

• Signe Hansen fra Aarhus – på valg hvert år. 

14. Evt. 

• Single Rock Cafe bør vi holde fast i. Nogen kunne tænke sig at fjerne ordet Rock. 

• Skal man have lov at komme i klubben selv om man ikke er single? Præcisering at man godt kan være 

medlem selv om man danner par – dog uden at bo sammen. Drøftes i de forskellige foreninger. 

• Næste Landsbestyrelsesmøde afholdes lørdag den 16. januar 2021 i Odense. 

• Næste Landsgeneralforsamling og Landsfest afholdes lørdag den 18. september 2021 i København 

Referent Jan Kongerslev, Roskilde 

 


