Brejning, den 8. februar 2018
Referat fra ordinær generalforsamling den 8. februar 2018.
Generalforsamlingen blev afholdt i Bygningen, Vejle.
Dagsordenpunkter iflg.
Foreningens vedtægter
Valg af dirigent og referent

Forhandlinger og beslutninger





Klubbens formand bød velkommen til generalforsamlingen.
Henning Jensen blev valgt som referent.
Conny Bæk Hansen Blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var
udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen derfor var
beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning

Formanden forelagde bestyrelsens 15. årsberetning og konstaterede, at
2017 havde været et godt år for foreningen; både medlemsmæssigt,
økonomisk og med høj kvalitet af orkestre.
Foreningen havde 253 medlemmer ved årets udgang; en fremgang på 30
medlemmer i 2017.
Detaljer fremgår af bestyrelsens beretning, som er vedhæftet.

Fremlæggelse og
godkendelse af revideret
regnskab.

Kassereren fremlagde revideret og underskrevet regnskab, som viste et
overskud på kr. 66.016, hvilket betragtes som tilfredsstillende. De enkelte
poster blev gennemgået, og specielt blev indbetalingen på kr. 24.000 vedr.
en tidligere afskrevet fordring fremhævet.
Der budgetteres med et overskud på kr. 66.000 for 2018.
Formanden påpegede, at dette er nødvendigt for at imødegå en reel risiko
for, at vi mister eller får reduceret de offentlige tilskud, som i 2017
udgjorde i alt kr. 92.000. Han bemærkede, at støtten fra Statens Kunstråd
er betinget af, at vi også modtager støtte fra kommunen.
Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med regnskabet, som blev
godkendt.
Regnskabet og budget er tidligere udsendt sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen.

Behandling af indkomne
forslag

Der var indkommet et forslag fra Thorkild Harrestrup om, at vedtægternes
frist for indkaldelse til generalforsamling, som p.t. er 14 dage, burde
ændres til 1 måned aht. personlig planlægning.
Formanden påpegede, at en sådan ændring vil øge tidspresset på at
udarbejde et godkendt regnskab, som udsendes sammen med
indkaldelsen, idet generalforsamlingen skal holdes senest ultimo februar.
Dirigenten nævnte, at det var normalt i private foreninger med en frist på
14 dage.
Der var enighed om, at bestyrelsen fremover skal udsende et forvarsel til
medlemmer med dato for afholdelse af generalforsamling, så snart datoen
er fastlagt. Officiel indkaldelse vil ske iht. bestående vedtægter.
Forslaget kom ikke til afstemning.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslog uændret kontingent for 2018, hvilket blev godkendt.
Bestyrelsen har besluttet at lade studerende, der kan fremvise et
studiekort, deltage i koncerter for medlemspris. Denne ordning løber i
2018 og skal evalueres inden næste generalforsamling.

Valg af
bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter

Knud Løkkegaard og Leif Skadberg blev genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af:
 Knud Løkkegaard
 Leif Skadberg
 Georg Rasmussen
 Ole Røner
 Henning Jensen
Bestyrelsen konstituerer sig selv på bestyrelsesmødet 12. februar.
Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende valgt:
 1. suppleant: Poul Eker
 2. suppleant: Flemming Hammer (ny)

Valg af revisorer og
suppleanter

Birgit Nielsen blev genvalgt som revisor.
Nuværende revisor, Ingrid-Møller-Nielsen, var ikke på valg.
Som revisorsuppleanter genvalgtes Mona Dam og Søren Carlsen.

Eventuelt

Følgende emner blev drøftet:
 Samarbejde med Skyttehuset om koncerter
 Pladsforhold i Spillestedet. Lys/og lyd pulten tager meget plads op
og kan måske flyttes.
Stigende medlemstal og større tilslutning til arrangementer skaber
trængsel.
 Køproblem ved åbning på spilleaften blev drøftet. – Der er ingen
enkel løsning herpå.
 Det er vanskeligt at flytte arrangementer til Store Sal, da denne er
meget booket, og Bygningen ikke er villig til at frigive datoer på
længere sigt.

Dirigenten udtrykte tak for og tilfredshed med bestyrelsens arbejde.
Formanden afsluttede herefter aftenen, idet han takkede dirigenten for
veludført arbejde.

Referent: Henning Jensen

