
 
 
Referat fra møde tirsdag d. 9. marts 2010 
 
Vedr. SRC-Odenses fremtid i SRC-Danmark 
 
På seneste generalforsamling enedes man om, at der skulle oprettes et debatforum om foreningens 
fremtid. 
Der var enighed om, at SRC tanken er god, og man ønsker fortsat at være med i dette samarbejde 
hvor nogle af fordele er, fælles navn, gensidig medlemsadgang, og mulighed for at støtte og hjælpe 
hinanden og udveksle erfaringer. Hjemmesiden har også været et gode, og med til at samle byerne, 
indtil landsforeningen lancerede den nye hjemmeside. 
 
Blandt deltagerne ved mødet var der bred enighed om, at SRC Odense ikke ønsker, at 
landsbestyrelsen / landsforeningen skal fungere som et styrende og kontrollerende organ.    
 
”Foreningerne er selvstændige Juridisk såvel økonomisk. Der findes altså ikke noget overordnet 
organ der styrer foreningerne. Hver forening er en selvstændig enhed” Dette står på 
landsforeningens sider, og det er det vi ønsker tydeliggjort. 
  
Landsforeningen skal være underlagt byerne, og ikke som der pt står i landsforeningens vedtægter 
”Foreningen er en overbygning af de enkelte Single Rock Café lokalforeninger i Danmark.”  
 
Landsbestyrelsen skal ændres til stabsfunktion/sekretariat, der skal servicere de enkelte byer, i den 
udstrækning foreningerne selv ønsker dette, landsbestyrelsen ikke skal definere byernes ønsker og 
interesser dvs. der skal være decentralisering af ansvar og kompetencer.           
 
Landsbestyrelsen har givet udtryk for, at man ønsker ens menu struktur på alle byernes undersider. 
Man vil gerne ensrette alle byernes sider, så de fremtræder ens. I Odense deler vi ikke dette 
synspunkt.  
Landforeningens funktioner skal defineres: 
 
Dette kunne være: 

• Landsforeningen ejer rettighederne til navnet Single Rock Cafe. 
• Opbygning og vedligeholdelse af hjemmeside. Byerne skal have mulighed for at linke til 

landssiden, som vi har gjort i Odense, uden at dette skal medføre sanktioner fra 
landsbestyrelsen. 

• Indkaldelse til landsmøde.  
• Afholdelse af landsfest. 

 
SRC Odense’s vedtægter skal gennemgås. 
Bl.a. skal der af vedtægterne fremgå hvordan der skal indkaldes til generalforsamling 
Fremsendes af forslag til generalforsamlingen skal ske inden der skal ske indkaldelse, således at 
bestyrelsen har god tid til at behandle indkomne forslag, samt medsende disse i indkaldelsen. 
  
Der skal tages stilling til alle de ændringer af vedtægterne der blev påtvunget de enkelte byer. 
Ændringerne blev vedtaget da det fra landsformanden forlød, at hvis man ikke vedtog disse 
ændringer, ville man ikke kunne være en del af SRC samarbejdet. 
 
Det blev på mødet aftalt, at SRC Odense skulle tage kontakt til andre foreninger i SRC regi, når vi 
når lidt længere med vores debat gruppe. 
 
Det aftaltes, at vi skulle arbejde hen på et eller flere forslag der skal sendes til 
landsgeneralforsamlingen. Forslagene skal udarbejdes om forslag til generalforsamlingen, så der 
kan stemmes om disse. Det vil så sige, at sagsbehandlingen af disse forslag skal vi tage os af. 
 



Kommentarer og yderlige synspunkter imødeses gerne på mail olek@dsa-net.dk 
 
Odense, den 9. marts 2010 
 
Ole Knudsen 


