
1 
 

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamling 9. februar 2013 
 
Præsentation af bestyrelsen: 

 Bente Kjærsgaard Hansen, Lone Nielsen, Ole Søndergaard, Karl Åge 
Jensen og Ole Knudsen. 
Midt på året har vi foretaget en rokade i bestyrelsen idet Susanne 
Strunk valgte at trække sig pga. anden prioritering i sit liv. Vi ønsker 
hende helt og lykke og siger tak for et godt samarbejde til hende. 
 
Bestyrelse prioriteringer. 
1. STYR PÅ LOGISTIK OG ØKONOMI. 
At man får et medlemskort, når man har melder sig ind i foreningen, en 
reminder, når man ”glemmer” af 
forny, at der er penge til at holde fest for o.s.v. 
 
2. EN VELFUNGERENDE PROCEDURE TIL MODTAGELSE AF NYE 
MEDLEMMER. 
Det har vi tilstræbt – i den stadige balance mellem hvad der er godt at 
gøre og hvad der er muligt, da alle arbejder frivilligt!  
Vi tror på, at den store indsats som mange medlemmer har lagt i at 
være singleguider i året har været en væsentlig faktor bag foreningens 
vækst.  
Jeg vil også gerne sige tak til alle medlemmer fordi I er så gode til at tage 
jer af de nye der kommer til vores arrangementer, vi er alle forskellige, 
og gør det på hver vores måde. 
 
3. EN KULTUR HVOR NYE FØLER SIG VELKOMNE 
Modvirke klikedannelser – vi prøve at løse en opgave, som vi i 
virkeligheden aldrig bliver 
færdig med – for det handler jo om os alle sammen, og vores måde at 
være på. 
 
4. DET SKAL VÆRE SJOVT AT VÆRE MEDLEM AF SRC ODENSE. 
Vi  har mange forskellige aktivitetstilbud. Vi skal have plads til dem, som 
kommer til en fest en gang imellem eller måske lige en tur på EYDES om 
fredagen. Der er også tilbud til naturfreaks, og der skal være mulighed 
for at kunne gøre noget mere aktivt sammen med andre, f.eks. ved at 
lave arrangementer, gå i bog- eller biograf klub, bowling eller vores 
fredags pool.  
 
HAR det nu været sjovt, at være SRC medlem? 
Det ser faktisk ud til at de fleste der melder sig ud gør det, fordi de har 
fundet en kæreste, eller flytter og ikke p.gr.a. utilfredshed med 
foreningen. Og hvis vi ser på udviklingen i medlemstal så tyder de på, at 
flere og flere synes det er værdifuldt at være medlem hos os. 
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Indenfor det seneste år er der 160 der har meldt sig ind i foreningen, 
nogle helt nye og nogle der har været passive i en kortere eller længere 
periode.  
Medlemstallet er pt 260 personer,  
 
 
 

Der er i maj måned afholdt Grill arrangement for de frivillige i 
foreningen. Arrangementet er afholdt i kanoklubben i Seden. Meningen 
med disse møder er at påskønne den 
indsats der gøres fra de mange frivillige i Grupperne, samt at alle 
kontaktpersoner og frivillige har mulighed for at hilse på hinanden.  
 
 
Flere aktiviteter 
Vi har plads til mange flere aktiviteter og alle medlemmer skal være 
velkommen til at lave en aktivitet, både som enkeltpersoner eller som 
grupper. Bestyrelsen er klar til at hjælpe i gang. 
Hvis der er aktiviteter hvor der skal penge på bordet, kan bestyrelsen 
efter godkendt budget give underskudsgaranti eller måske ligefrem 
lægge penge ud, hvis der er behov for det. 
 
Assens gruppen – Velkommen til jer i Assens, det er dejligt at se hvor 
godt i er kommet i gang, og vi ser jo nogle af jer i Odense engang i 
mellem.  
 
Single Rock Cafe er jo landsdækkende, og der arbejdes i øjeblikket med 
planlægning af en Landsfest i Odense i begyndelsen af maj, hvor vi 
forventer deltagelse fra hele landet. Festen skal holdes i Marienlyst 
centret hvor vi jo har holdt flere fester. 
 

Der har igennem året været holdt utrolig mange arrangementer, og der 
skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle de ildsjæle der har stået for 
disse arrangementer, og tak til alle de medlemmer der har støttet op om 
arrangementerne.   
 
Der skal også lyde en stor tak til de medlemmer der i det ”skjulte” har 
varetaget den administrative side af foreningen. 
 
 
 
 


