
Generalforsamling 2009 
  

Referat af Single Rock Café Odenses 
generalforsamling afholdt d. 14. februar 2009 

i Hus 88, Blangstedgård 
  
  
  

  
Ole Knudsen bød på bestyrelsens vegne velkommen og introducerede formanden for SRC Danmark, Kjeld Løvqvist 
for at han inden generalforsamlingen startede kunne informere om den nye struktur og dermed baggrunden for de 
vedtægtsændringer, der senere skulle behandles på generalforsamlingen. 
  
Single Rock Café er oprettet i 2008 af bestyrelsesrepræsentanter for lokalforeningerne som en ny juridisk enhed, 
der har overtaget navnet Single Rock Café fra Århus afdelingen, som havde retten til navnet. Afdelingen er nu 
lukket på grund af dårlig økonomi. 
  
Landsforeningen fortsætter konceptet som hidtil og overtager samtidigt de opgaver som tidligere var varetaget af 
supportgruppen. 
  
Landsforeningen vil udvikle og vedligeholde en ny og mere moderne hjemmeside, som gør det nemmere at 
udnytte de fordele, der er i, at medlemmerne kan deltage i alle afdelingernes arrangementer. Endvidere virke som 
serviceorgan for de enkelte afdelinger, som alle vil have uændret ansvar for udvikling af og gennemførelse af 
egne aktiviteter. 
  
Landsforeningen vil hvert år afholde en landsfest. Den vil i år blive gennemført d. 6. juni og planlægges med 
spisning til 250 og med i alt ca. 350 deltagere. Festen vil blive afholdt enten i Odense eller i trekantsområdet. Der 
er budgetteret med et overskud på ca. kr. 40.000 og hvis dette realiseres, skal afdelingerne ikke betale 
kontingent til landsforeningen. 
  
Kjeld gjorde endvidere opmærksom på, at der i beskrivelsen fra bestyrelsen i Odense til vedtægtsændringerne var 
indsneget sig en fejl. Ved en evt. nedlæggelse af vor forening ville en formue tilfalde landsforeningen og ikke som 
beskrevet, videregivet til øvrige afdelinger efter en fordelingsnøgle. 
  
Baggrunden for de enkelte ændringer til vedtægterne blev gennemgået. 

  
I præsentationen af landsforeningen indgik flere gange ordet ”konceptet” for Single Rock Café, og det blev som 
kommentar fra generalforsamlingen til Kjeld efterlyst en beskrivelse af dette. Kjeld lovede at tage spørgsmålet op 
på et landsmøde. 
  
1.                              Åbning af generalforsamling 
  
Ole Knudsen åbnede herefter generalforsamlingen 
  
2.                              Valg af dirigent og referent 
  
Liselotte Hansen valgtes til dirigent og Svend Johnsen til referent. 
  
3.                              Valg af stemmetællere 
  
Anne Grete, Marianne og Hanne valgtes til stemmetællere. 
  
4.                              Bestyrelsens beretning 
  
Rie præsenterede den øvrige bestyrelse og herefter beretningen. 
  
Af denne fremgik det blandt andet, at man havde været tilfreds med ordningen med to 
”bestyrelsesrepræsentanter” i stedet for formand og næstformand. Foreningen havde udviklet sig positivt og har 
nu 202 medlemmer heraf 118 kvinder og 84 mænd. 
  
Nye aktiviteter i årets løb blev gennemgået og der lød en tak til alle ”kontaktpersonerne” for de enkelte 
aktiviteter. En betegnelse som nu har afløst tovholdertitlen. 
  
Bestyrelsens beretning vil i sin fulde længde blive lagt på hjemmesiden samtidigt med referatet fra 
generalforsamlingen. 
  
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 



  
5.                              Regnskab 
  
Søren gennemgik regnskabet. Hurtigt regnende deltagere i forsamlingen opdagede imidlertid en 
sammentællingsfejl. Efter en lille pause, hvor en lille gruppe omkring Erling regnede på resultatet, blev der 
enighed om det korrekte resultat af overskud og aktiver. 
  
Regnskabet blev herefter godkendt 
  
Søren sørger for udarbejdelse af et rettelsesblad. 
  
6.                              Eventuelt forhøjelse af kontingent 
  
På bestyrelsens anbefaling blev et uændret kontingent vedtaget. 
  
7.                              Behandling af indkomne forslag 
  
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev fremsat som en samlet pakke foranlediget af den foreslåede nye 
struktur med en landsforening. 
  
Efter en længere debat, hvor nogle medlemmer gav udtryk for frygten for topstyring, manglende fleksibilitet mht. 
i fremtiden selv kunne udvikle nye aktiviteter, utilfredshed med at en evt. formue skulle tilfalde landsforeningen, 
hvis afdelingen i Odense blev nedlagt, blev vedtægtsændringerne sat til afstemning. 
  
Ændringerne blev vedtaget med 67 stemmer for og 4 imod. 
  
Der forelå et forslag fra et medlem, som ønskede at regnskabet skulle kunne rekvireres så snart indkaldelsen til 
generalforsamlingen fandt sted. 
  
Forslaget blev vedtaget. 
  
8.                              Valg af bestyrelse 
  
Til bestyrelse valgtes: 
  
Ole Knudsen (genvalg) 
Rie Schneider (genvalg) 
Gurli Mortensen 
Poul Larsen 
Berit Krolack 
  
Generalforsamlingen blev orienteret om, arbejdsopgaverne omkring medlemsadministration og regnskab ville 
blive varetaget af medlemmer uden for bestyrelsen, men at der ville være et bestyrelsesmedlem, der ville 
varetage bestyrelsens overvågning af opgavernes tilfredsstillende   løsning. 
  
9.                              Valg af suppleanter 
  
Som suppleanter valgtes: 
  
Søren Kock 
Sussie Friis 
Irene Outzen 
Leif Jæger 
  
  
10.                          Valg af revisor og suppleant 
  
Lene Hansen blev valgt som revisor og Marianne Jørgensen som revisorsuppleant. 
  
11.                          Eventuelt 
  
Under dette punkt kan der ikke træffes bindende beslutninger, men der blev foreslået bestyrelsen følgende til 
overvejelse: 
  
Inden væsentlige beslutninger som f. eks. vedtægtsændringer, nye tiltag fra landsforeningen til beslutning på 
deres generalforsamling, indkaldes til medlemsmøde for orientering om emnerne. 
  
At bestyrelsen uddelegerer konkrete arbejdsopgaver til medlemmerne f.eks. ved at disse lægges på hjemmesiden, 
så medlemmerne kan tilbyde deres assistance. 



  
Overvejelse vedrørende lokale til generalforsamling, hvor alle medlemmer skal kunne have adgang (pt. 202). 
  
Afholdelse af fest nytårsaften, hvor Arne tilbød sig som kontaktperson. 

  
Kjeld Løvqvist takkede for flere inspirerende kommentarer i debatten. 
  
Billetter til 60’er Rock kan købes hos Liselotte. (5. september 2009) 
  
Næste fest er d. 14. marts 2009. 
  
Den afgående bestyrelse blev takket for indsatsen og dirigenten for en godt ledet generalforsamling.  
  
  
  
Referent:     Svend Johnsen 
  
  
  
Dirigent:    Liselotte Hansen    

 


