
Single Rock Cafe Odense 
Bestyrelsesmøde 10. marts 2019 

Konstituerende bestyrelsesmøde 10. marts 2019 kl. 12.00-16.00 

Hos Kenneth  

Til stede: Anne Grete Borger Pedersen (AG), Kenneth Adler Bachwart (KAB), Helle Frøslev (HF), Carsten 
Andersen (C), Ingelise Nielsen (IN) 

1) Indkaldelse af suppleant. 
Da valgte bestyrelsesmedlem Tina Hansen har valgt at forlade bestyrelsen, indkaldes valgte 
suppleant Carsten Andersen. 

 
2) Valg af formand. 

Kenneth Adler Bachwart blev enstemmigt valgt til formand. 
 

3) Øvrig konstituering. 
Efter afstemning blev det besluttet, at Søren Koch fortsætter som kasserer. Det blev besluttet, at 
bestyrelsen inden hvert bestyrelsesmøde vil rekvirere et kontoudtog. 
Øvrige opgaver i bestyrelsen blev fordelt således: 
- HF: eksterne kontakter og presse. Økonomiudvalg, herunder medlemsadministration og 

bogholder Søren Koch samt web. 
- C: Læsegruppe, kreativ og festudvalg. 
- IN: kulørte kulturelle, badminton og singleguider 
- AG: teater, bio og madgrupper 
- KAB: naturgruppen, MC, bowling og pool 

Suppleanter: Trine Riis, Lone Nielsen, Ole Knudsen og Carsten Andersen. Sidstnævnte er indtrådt i 
bestyrelsen. 

4) Hjemmeside og Facebook 
HF tager kontakt til Ole Knudsen og Ole Søndergaard med henblik på at overtage opsyn og 
administration af hjemmesiden, Facebook og Place to Book. IN skal ligeledes indføres i området. 

 
Spørgsmålet om administration af den åbne og lukkede facebookside blev drøftet. Emnet vil blive 
taget op på et kommende medlemsmøde. 

 
5) Kontakt til det offentlige 

Det blev besluttet at alle henvendelser fra det offentlige skal samles i en mappe. HF sørger for 
dette. 

 
6) Drejebog til fest 

Det blev besluttet, at eksisterende drejebog til afholdelse af fester lægges på hjemmesiden, således 
at medlemmer kan bruge drejebogen, hvis man ønsker at stå for et større arrangement. 

 
7) Forårsfest 

Budgettet for årets forårsfest blev godkendt. 
 

8) Foredragsarrangement med eksterne gæster 
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Bestyrelsen bakker op om at afholde et eventuelt foredragsarrangement, hvor også 
ikke-medlemmer kan deltage. Bestyrelsen vil tage yderligere stilling til dette, når der foreligger en 
konkret henvendelse. 

 
9) Medlemsmøder 

Bestyrelsen ønsker at fortsætte med at afholde medlemsmøder ca. 2 gange om året. AG er 
ansvarlig for første møde, som afholdes 3. maj.  

 
10) Forretningsorden 

HF afklarer, om der findes en forretningsorden, og alternativt udfærdiger hun et forslag til en 
sådan. 

 
11) Foreningens ting 

Der udfærdiges en liste over de ting, som foreningen ejer.  
 

12) Landsforeningen 
Ved næstkommende landsgeneralforsamling vil bestyrelsen være klar til at sende repræsentation. 

 
13) Koder og bestyrelsesmail 

HF vil sørge for at få koder til hjemmeside mv. fra den tidligere formand. HF sørger samtidig for, at 
den nye bestyrelse bliver tilknyttet den fælles bestyrelsesmail. 

 
14) Tavshedspligt 

Bestyrelsen har tavshedspligt i sager af personfølsom karakter. 
 

15) Eventuelt 
Næste møde i bestyrelsen afholdes den 23. april hos Helle. 

 


