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Referat af generalforsamling i Rytmisk Musikforening. 
Rampelys d 23/2 1996. 
 
1. Valg af dirigent.  
Valget faldt på Søren Lauridsen. 
 
2. Valg af referent. 
Valget faldt på Rasmus Holmboe. 
 
3. Aflæggelse af beretning. 
Formand Rasmus Holmboe aflagde beretning over det forløbne år. Beretningen 
godkendtes, uden øvrige bemærkninger af generalforsamlingen. 
 
4. Regnskab for foregående år. 
Kasserer Tommy Simonsen gennemgik det forløbne års regnskab. Regnskabet 
godkendtes af generalforsamlingen. 
 
5. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen stillede følgende forslag til generalforsamlingen: “Ethvert medlem af Rytmisk 
Musikforening, der ikke tilmelder sig PBS senest tre måneder efter indmeldelsesdatoen, 
er pligtig til at betale forhøjet kontingent: kr. 150 pr. måned, i stedet for normalt: kr.100 pr. 
måned.” Forslaget blev efter debat af indhold, konsekvenser og almindelige 
betalingsbetingelser vedtaget af generalforsamlingen. 
 
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 
 
6. Budget for efterfølgende år. 
Kasserer Tommy Simonsen fremlagde og gennemgik det kommende års budget. 
Budgettet godkendtes af generalforsamlingen. 
 
7. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet forbliver i 1996 uændret; kr. 100 pr. måned, dog med ovennævnte (pkt. 5) 
ændring tilføjet. 
 
8. Valg til bestyrelsen. 
På valg var Marcus A. Hjelmborg og Scott Jensen. Ingen ønskede genvalg. Bestyrelsen 
opstillede Dann Snejbjerg, Klaudiuz Horowitz og Morten Svenningsen. Desuden opstillede 
Henrik Gade. Generalforsamlingen valgte, ved skriftlig afstemning, Klaudiuz Horowitz og 
Morten Svenningsen til bestyrelsen. Henrik Gade og Dann Snejbjerg blev valgt til hhv. 1. 
og 2. suppleant (Iflg. stemmeantal). 
 
9. Valg af kasserer. 
Valget faldt igen i år på Tommy Simonsen, som glædeligt modtog genvalg. 
 
10. Valg af revisor. 
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Valget faldt igen i år på Den Kreative Skole.  
 
11. Eventuelt. 
Under dette punkt blev der snakket en del om foreningens mål for 1996. Blandt emnerne 
der blev diskuteret var, indkøb af nyt studie, koncertaktiviteter (herunder bandudveksling 
med andre Fajabefa afdelinger), workshops og andre tilbud til medlemmerne. Bestyrelsen 
informerede om de forskellige tilbud, men efterlyste samtidig mere initiativ og flere forslag 
fra medlemmerne. Herefter var der sandwiches til de fremmødte og almindelig snak. 
Generalforsamlingen opløstes i nogenlunde ro og orden, hvorefter nogle af foreningens 
bands spillede.         
 
Foreningen tegnes herefter af:  
 
    
Rasmus Holmboe - Formand   
Klaudiuz Horowitz - Næstformand 
Immanuel Kurht - Sekretær 
Trine Hestbæk - Best. medlem  
Morten Svenningsen - Best. medlem  
 
Referant: Rasmus Holmboe   


