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Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som består af 

5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad 

gangen 

Hvad laver bestyrelsen? Det er mest administrativt arbejde samt at 

være sparringspartner med kontaktpersoner for grupperne og 

andre frivillige m.m. Vært ved nogle foreningsarrangementer. 

Bestyrelsen ser det som sin opgave, at skabe sammenhængskraft og 

at have det overordnede ansvar for foreningens mange 

medlemsaktiviteter, hvor den praktiske gennemførelse overlades til 

de respektive udvalg / initiativtagere. Endvidere har bestyrelsen 

ansvaret for det daglige arbejde med medlemsadministration, 

regnskab og koordinering af foreningens aktiviteter. 

 
Gennemgang af organisationsplan, og gennemgå de enkelte 

grupper.  

Singleguider: Tager imod nye medlemmer og hjælper dem med at 

blive integreret i foreningen, Men dette er ikke forbeholdt 

singleguiderne, men et arbejde alle medlemmer opfordres til at 

deltage i, herunder byde nye velkommen. 

Opstart af nye aktiviteter: 

SRC er i høj grad båret af græsrodsprincippet.  Foreningen lever og 

overlever kun i kraft af de enkelte medlemmers initiativer og 

engagement. Bestyrelsen støtter gerne igangsættelse af nye 

aktiviteter. 

 

Der har været afholdt 2 medlemsmøder i år med ca 80 

medlemmer hver gang.  

Medlems tilgang 116 nyindmeldelser.  



Det er kutyme i foreningen, at alle der arbejder aktivt i foreningen 

inviteres til grill aften i løbet af sommeren. 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 og udveksle erfaringer. 

Kærestedebatten. Det er en debat der jævnligt dukker op i 
foreningen, og sidste år var ingen undtagelse. Nogle medlemmer 
har givet udtryk for, de ikke syntes det kan være korrekt at en 
singleforening ”tillader” medlemmerne at være kærester eller par , 
og bevare medlemskabet. At det gør det svært at vide hvad man 
står overfor ved f.eks. en fest. Det er spørgsmål blev drøftet på GF i 
2011 og det blev vedtaget at Som medlem kan optages singler og 
mennesker med tilknytning til eller interesse i singlekulturen, hvis 
disse kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.  Men hvor 
mennesker mødes knyttes også venskabsbånd…netværker…og disse 
er svære at give køb på, hvis man skulle gå hen og tabe sit hjerte 
også. Derfor må det i bund og grund handle om respekt fra den/de 
kæresteramte medlemmer. 
En slags Emma Gad Takt og Tone, hvor man gebærder sig som 
enestående ved fester og andre arrangementer, og husker det er en 
single forening man befinder sig i.  
 
Omvendt bør reelle singler også respektere at nogle kan gå hen og 
blive kæresteramt, men at det måske går over igen, og derfor også 
respektere dette og stadig være åbne og imødekommende. Kort 
sagt…. Respekt og pli overfor hinanden uanset status, 
 

 


