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Generalforsamling 2011 

Referat af Single Rock Café Odenses 
Generalforsamling afholdt den 19. februar 2011 

i Hus 88, Blangstedgård 

 

Gurli Mortensen bød på bestyrelsens vegne velkommen. 

1. Åbning af generalforsamling 

Gurli Mortensen åbnede på bestyrelsens vegne generalforsamlingen. 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Richard Petersen valgtes til dirigent og Søren Black som referent. 

 

3. Valg af stemmetællere 

Som stemmetællere valgtes Anne Grete, Bettina og Bodil. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

Rie præsenterede den øvrige bestyrelse og meddelte, at der var udskiftning i bestyrelsen efter ca. et halvt år, hvor 
Berit Krolack og Poul Larsen trak sig.  
I SRC Odense er der tradition for at bruge suppleanter aktivt i bestyrelsesarbejdet. 

Derefter blev bestyrelsen følgende: 
Gurli Mortensen, Helle Wiedemann, Rie Schneider, Ole Knudsen, Ole Søndergård og Ebbe Foged. 

Det er vores hjemmeside, der har præget året på det kreative og administrative plan. Det betyder vi i dag har en 
hjemmeside vi kan være stolte af, hvor der er implementeret nye teknikker, som f.eks. tilmeldingsformularer og flere 
har lært at bruge hjemmesiden. 

Vores nyhedsbrev har fået ”nyt ansigt udadtil” og er blevet godt modtaget, der er p.t. ca. 800 læsere. 

Medlemstilgangen i de andre lokalafdelinger af SRC er meget varieret, nogle har fremgang og andre en ret kraftig 
tilbagegang. 
Her i SRC Odense kan vi glæde os over et stabilt medlemstal på ca. 200, som p.t. er fordelt på 123 kvinder og 77 
mænd. 

Rie gennemgik alle aktivitetsgrupperne og alle kontaktpersoner fik en tak med på vejen. Den største nyhed er, at vi 
har fået et helt nyt festudvalg, som er følgende: 
Nanna Brandt, Helle Vinsten, Inge Lise Nielsen, Lone Nielsen, Erik Petersen, Evan Hansen, Jan Rasmussen. 

Der blev også rettet en tak til kasserer og medlemsadministrationen. 

Bestyrelsens beretning vil blive lagt på hjemmesiden i sin fulde længde samtidig med referatet fra 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt.  

 

5. Regnskab 

Søren Koch gennemgik regnskabet og konstaterer, at alle saldi stemmer.  
Regnskabet i år ligner lidt det forrige regnskab, men posten kontingent er steget p.g.a. flere medlemmer. 
Kulturbisserne har fået deres egen konto, hvor der har været en del aktivitet, som viser sig ved et cashflow på ca.  
kr 20000,-. 
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Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Evt. forhøjelse af kontingent 

Efter bestyrelsens anbefaling blev det vedtaget, at kontingentet forbliver uændret. 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen havde forslag til ændring af vedtægterne og bagrunden var: 

Ved sidste års generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte en ad hoc gruppe, som fik til opgave at vurdere om vi 
får nok ud af landsforeningen Single Rock Café Danmark m.h.t. omkostninger til medlemskontingenter, lands-
/formandsmøder og om landsforeningen var ved at ændre sig fra servicefunktion til styrende organ. 
Samtidig skulle denne ad hoc gruppe også gennemgå vores nuværende vedtægter og komme med et nyt forslag. 

Dette forslag er inden dette års generalforsamling blevet udsendt til alle medlemmer samtidig med indkaldelse til 
generalforsamlingen. (de nye vedtægter kan ses på hjemmesiden under ”Vedtægter”). 

Der var en konstruktiv og god debat om de nye vedtægter – specielt §4 stk 4 blev diskuteret, da flere medlemmer var 
usikker på, hvor klart en evt. ekskludering var defineret. 

Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget. 

 

8. Valg af bestyrelse 

Hele bestyrelsen valgte at gå af og der var en god indledning, hvor bestyrelsen opfordrede nye og specielt lidt yngre 

medlemmer til at stille op til dette spændende arbejde. 

Derefter var der en kort pause, hvor alle kunne tænke lidt og overveje… 

Følgende kandidater blev opstillet til valg: 

A: Ebbe Foged () 

B: Bente Kjærsgård Hansen () 

C: Karl Åge Jensen () 

D: Susanne Strunk () 

E: Inge Lise Vilsbøll () 

F: Ole Knudsen () 

G: Inge Hansen () 

H: Poul Erik Nielsen () 

I: Ole Søndergaard () 

Af ovenstående kan ses, at det endte med kampvalg og skriftlig afstemning – ved denne afstemning var der 2 blanke 

og 1 ugyldig stemmeseddel. 

Til bestyrelsen valgtes ud fra ovenstående afstemning: 

Bente Kjærsgård Hansen 

Susanne Strunk 

Inge Lise Vilsbøll 

Ole Knudsen 

Ole Søndergaard 
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9. Valg af suppleanter 

Som suppleanter valgtes: 

Ebbe Foged 

Karl Åge Jensen 

Inge Hansen 

Poul Erik Nielsen 

Helle Zacco 

Gurli Mortensen 

Peter Wich 

Søren Koch 

 

10. Valg af revisor og suppleant 

Marianne Jørgensen valgtes som revisor og Svend Johnsen som suppleant. 

 

11. Eventuelt 

Der var lidt løst snak og der blev bl.a. snakket om 10 års jubilæum i SRC Odense, hvor det bl.a. blev foreslået at lave 

en revy. 

Rie afslutter og ønsker den ny bestyrelse held og lykke med det spændende arbejde. 

Der blev herefter takket for god ro og orden. 

 

Referent: Søren Black 

Dirigent: Richard Petersen 

  

 

   

  
 

 

 

 

 


