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Generalforsamling 2010 

Referat af Single Rock Café Odenses 
Generalforsamling afholdt den 13. februar 2010 

i Hus 88, Blangstedgård 

 

Ole Knudsen bød på bestyrelsens vegne velkommen og beklagede forsinkelsen, som skyldes vejrguderne med megen 
sne og dermed forsinkelser i trafikken og offentlige transportmidler. 

1. Åbning af generalforsamling 

Ole Knudsen åbnede på bestyrelsens vegne generalforsamlingen. 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Svend Johnsen valgtes til dirigent og Søren Black som referent. 

 

3. Valg af stemmetællere 

Som stemmetællere valgtes Anne Grete og Leif. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

Rie præsenterede den øvrige bestyrelse og meddelte, at Gurli Mortensen og Poul Larsen desværre var forhindrede i at 
deltage. 

Overordnet er det som har taget rigtig meget tid, den nye hjemmeside med hvad det har bragt med sig. Det har bl.a. 
medbragt en del uenighed med landsforeningen af SRC. 
Derefter lagde Ole Knudsen et stort arbejde i at få lavet en hjemmeside, som er lavet på sit eget domæne og derved 
har vi fået en hjemmeside, som virker og har de funktioner der er behov for. 
Ole Knudsen er nu med i webgruppen for landsforeningen. 

Rie har trukket sig fra landsforeningen p.g.a. af de store uenigheder. 

Dernæst gennemgik Rie alle aktivitetsgrupperne og alle kontaktpersoner fik en tak med på vejen. 

Der har været en debataften, som vil blive gentaget – her har medlemmerne mulighed for at få ideerne frem. 

Det blev oplyst, at sidste skud på stammen er at der er oprettet en facebook gruppe for Single Rock Café Odense. 

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. Nævner at der sidste år havde sneget sig en 
sammentællings fejl ind, som der er taget højde for i år. 

Regnskabet i år ligner lidt det forrige regnskab, men posten kontingent er steget p.g.a. flere medlemmer. 

Det samlede resultat blev et underskud på kr 2882,-, som er tilfredsstillende, da vi ikke er en profit skabende forening 
og vi har fortsat en god beholdning. 

Regnskabet blev godkendt. 
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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, som følger: 

Bilag A. Fra landsbestyrelsen er indkommet følgende forslag. 

Ændringsforslag til vedtægter af 14. marts 2009. 

I vedtægternes § 12 skal følgende tekst: "Ved foreningens opløsning skal eventuel formue overgå i SRC Danmark, til 
videreudvikling af SRC og til gavn for dennes medlemmer." 

Erstattes med. 

"Ved lokalforeningens opløsning skal skyldige omkostninger til SRC Danmark og medlemmernes restkontingent 
indbetales til SRC Danmark. Dette er at regne fra datoen for den opløsende generalforsamling. 

Den tilbageværende formue kan tilfalde SRC Danmark, en forening, eller et projekt med lignende formål og indhold. 
De nærmere bestemmelser omkring dette sker efter den opløsende generalforsamlings beslutning. 

Ved en evt. negativ formue, bortfalder denne bestemmelse. 

Ved opløsning af en lokalforening, vil gyldigt medlemskort gælde til alle øvrige lokalforeninger." 

Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget. 

 

8. Valg af bestyrelse 

Til bestyrelsen valgtes: 

Rie Schneider (genvalg) 
Ole Knudsen (genvalg) 
Gurli Mortensen (genvalg) 
Berit Krolack (genvalg) 
Poul Larsen (genvalg) 
Ebbe Foged (nyvalg) 

Så bestyrelsen blev genvalgt, men man valgte at udvide med en person, så der nu er 6 personer i bestyrelsen, som 
også er i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

9. Valg af suppleanter 

Som suppleanter valgtes: 

Ole Søndergaard 
Søren Koch 
Inge Hansen 
Helle Zacco 

 

10. Valg af revisor og suppleant 

Marianne Jørgensen valgtes som revisor og Elisabeth Kjemtrup som suppleant. 
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11. Eventuelt 

Der var lavet et debatoplæg til diskussion, som i korte træk var følgende: 

Hensigten med debatoplægget er at skabe en debat om Single Rock Café Odenses fremtid i/under Single Rock Café 
Danmark: 
Får vi kort sagt nok for vores omkostninger til medlemskontingent, lands-/formandsmøder m.v.? 
Er Single Rock Café Danmark ”konceptet” ved at ændre sig fra servicefunktion til styrende organ – og kan vi i så fald 
acceptere dette? 

Der var en livlig debat, både for og imod og der valgtes derefter med opbakning fra hele generalforsamlingen, at der 
skal oprettes en ad hoc gruppe, som skal gå dybere ind i problematikken vedr. disse emner. 
Bestyrelsen retter henvendelse til evt. ”emner” til en sådan ad hoc gruppe. 
Der vil blive lavet et indlæg til hjemmesiden vedr. denne ad hoc gruppe. 

Der blev herefter takket for god ro og orden. 

 

Referent: Søren Black 

Dirigent: Svend Johnsen 

  

 

   

  
 

 

 

 

 


