Referat Generalforsamling for Landsforeningen Single Rock Café, 18/9-21
Tilstede: Lis(Roskilde), Fin (Århus), Mona (Århus), Mona (Vejle), Lone (Odense),
Erling (Odense), Lilian (Vejle) Niels Christian( Ålborg), Fin (København), Peder
(Slagelse), Lisbeth (København) Fin (Kolding) Jens Peder( Ålborg), John (København)
Susanne (København)
1)Åbning ved formanden
Niels Christian byder Velkommen til rettidig indkaldt Generalforsamling
2)Valg af dirigent
Niels Christian påtager sig opgaven som dirigent

3)Valg af stemmetæller og referent
Mona Heesch og Finn Phil vælges til stemmetællere
Lilian Kongerslev, referent
4)Bestyrelsens beretning
Det har været et stille år som følge af Corona. Lokalforeninger har tilbudt aktiviteter
som gå-ture eller andet. De fleste lokalforeninger oplever stille fremgang, dog er
Silkeborg presset lige nu. Der er generalforsamling i Silkeborg i oktober.
5)Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af budget
Godkendt
6) Indkomne forslag
Der er modtaget forslag fra Horsens:
Der ønskes, at generalforsamling samt Landsfesten ikke lægges på samme dag.
Beslutning/kommentar: Det er på den årlige Generalforsamlingen der vælges,
hvilken lokalforening der er tovholder på næste års generalforsamling og hvilken
lokalforening der er tovholder på Landsfest. Det er således op til disse arrangører, at
beslutte og planlægge yderligere.

7)Fastsættelse af kontingent til Single Rock Café Danmark
Nuværende takster (400,00 plus 7 kr. pr. medlem) fastholdes. Der er
opmærksomhed på budgettet.

8)Fastsættelse af minimumssatser for medlemskontingent
Minimumssatser fastholdes svarende til: 1 måneds medlemskab: 30,00 kr., ½ år 150,00 kr. og 1 års medlemskab 225,00.
Bemærkning: der kan gives gratis medlemskab i kort periode, om der skulle være
behov for dette.
9)Valg af formand Niels Christian Aagaard modtager ikke genvalg
Niels Christian Aagaard forsætter på posten som landsformand frem til d. 15.
januar
Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsorden
valg af ny landsformand samtidig med lands bestyrelsesmøde i Odense
Det er ikke muligt på generalforsamlingen 18/9-21, at vælge ny formand,
Der indkaldes til ny generalforsamling 15/1-22 med dette punkt.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5 pers.) Ole Knudsen (Odense)
modtager ikke genvalg
Peter E.E. Andersen (Slagelse) modtager genvalg – Valgt
Erling Hyldig (Odense): stiller op og bliver valgt
11. Valg af 3-5 suppleanter
Lisbeth Koch (København) blev valgt til 1. suppleant
Jens Peder Andersen (Ålborg) blev valgt til 2. suppleant
12. Valg af revisor
Finn Hollund (København) valgt til revisor
13. Valg af revisor suppleant
Lone Johansen (Odense) valgt til revisor suppleant
14. Evt.
Erling (Odense) oplyser, at der er planlagt en 5 km. Gå-tur i Odense d. 15/1-22
Odense tilbyder at afholde Landsbestyrelsesmøde samt ekstraordinær
generalforsamling i forbindelse med dette arrangement.

Næste Generalforsamling og Landsfest: Århus og Vejle tilbyder at være tovholdere,
herunder at invitere eventuelt andre, lokalforeninger, med i dette.

Der ønskes ændringer på hjemmesiden, herunder blandt andet ændring af
målgruppens alder. Der er ligeledes ønske om andet udseende på hjemmesiden. Der
nævnes ”Gigahost” som evt. nyt system. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Der gøres opmærksom på, at Landsforeningen har en Facebook gruppe,

