Referat af generalforsamling
i Rytmisk Musikforening,
lørdag den 26. februar 2000 kl. 17.00.
1. Dirigent og referant
Kent Willum blev valgt til dirigent og Sarah Thestrup til referant.

2. Årsberetning
Aflæggelse af årsberetning ved bestyrelsesformand Anders Grarup.
Se bilag.

3. Regnskab 1999
Årsregnskabet for 1999 blev fremlagt af kasserer Tommy Simonsen.
Se bilag.
Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden afstemning.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Budget 2000
Budget for 2000 blev fremlagt af kasserer Tommy Simonsen.
Se bilag.
Bemærkninger: Rytmisk Musikforening har modtaget 63.000 kr. i støtte til projekt ”Lokalmusikken vil
videre...” Støtten vil blive anvendt til indkøb af 24 spors harddisk-recording system og ny computer
til studiet.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen uden afstemning.

6. Fastsættelse af kontingent
Ingen stillede forslag om at sænke eller hæve kontingentet.

7. Valg til bestyrelsen
Der blev afholdt valg til bestyrelsen, hvor 2 poster som bestyrelsesmedlemmer var på valg.
På valg var:
Klaudiusz Horowitz og David Gram.
Følgende stillede op til bestyrelsen:
Peter Fredlund
Morten Kelland Rasmussen
Kent Willum
Bjørn Jensen
David Gram
Klaudiusz Horowitz

stemmer
-

2
5
5
8
11
15

Valget blev foretaget skriftligt og hemmeligt.
Klaudiusz Horowitz og David Gram blev genvalgt til bestyrelsen.
Herudover blev der afholdt valgt til 2 poster som bestyrelsessuppleanter.
På valg var:
Kent Willum og Bjørn Jensen.
Følgende stillede op:
Peter Fredlund
stemmer
3
Kent Willum
7
Bent Bisballe Jensen
8
Morten Kelland Rasmussen
13
Bjørn Jensen
17
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Valget blev foretaget skriftligt og hemmeligt.
Bjørn Jensen og Morten Kelland Rasmussen blev valgt til bestyrelsessuppleanter.
(se dog under punkt ”8. Valg af kasserer”)

8. Valg af kasserer
Tommy Simonsen, kasserer gennem lang tid, stillede ikke op til genvalg. Tommy Simonsen
ønskede dog at forblive daglig leder indtil sommeren 2000.
Den daglige leder aflønnes i øjeblikket med 5 timer pr. uge fra Rytmisk Musikforening og 10 timer
pr. uge fra Den Kreative Skole.
Det blev diskuteret om ikke aflønningen fra Rytmisk Musikforening fremover skal overflyttes til
kasserer-funktionen. Dette kan lade sig gøre, idet kassereren ikke er medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer afgørelse om, fra hvilket tidspunkt aflønning af kassereren skal ske.
David Gram trådte herefter ud af bestyrelsen og stillede op til kasserer.
David Gram blev uden modkandidater valgt til kasserer.
Ved håndsoprækning blev det besluttet, at der ikke skulle ske nyvalg til bestyrelsen, men at 1.
suppleant Bjørn Jensen skulle træde ind i David Grams sted.
Hermed blev Morten Kelland Rasmussen 1. suppleant og Bent Bisballe Jensen 2. suppleant.

9. Valg af revisor
Klavs Pallesen (Den Kreative Skole) genopstillede til hvervet som revisor for Rytmisk
Musikforening. Der var ikke andre kandidater og Klavs Pallesen (Den Kreative Skole) blev genvalgt.

10. Eventuelt
I løbet af generalforsamlingen var der opstået nogle spørgsmål og emner, der blev diskuteret under
punktet ”Eventuelt”. Følgende blev diskuteret:
Bestyrelsens prioritering af nye indkøb/investeringer.
Det viste sig, at nye sanghøjtalere vil blive prioriteret forud for nye guitaranlæg. Der blev
fremført ønske om, at bestyrelsen, når øjeblikket melder sig, udsender prioriteringslister
over nye indkøb/investering til øvelokalerne til medlemmerne.
Øvelokaleudvalgets arbejde.
Der var en utilfredshed med den måde hvorpå øvelokaleudvalgets arbejde havde foregået.
Det var især spørgsmålet om, hvorvidt øvelokaleudvalget selv skulle foretage afprøvninger
af alt udstyr i øvelokalerne eller, hvorvidt øvelokaleudvalget først skulle foretage
reparationer, når medlemmer af udvalget selv opdagede eller blev gjort opmærksom på
problemer. Under diskussionen blev medlemmerne af øvelokaleudvalget og andre
medlemmer opfordret til fremover at henvende sig til udvalget, hvis noget er i uorden. Der
blev fremført ønske om, at der ophænges en ”afrivningsblok”, hvorved man hurtigt kan
meddele udvalget, hvis noget er istykker.
Herudover blev Rytmisk Musikforenings forskellige udvalg præsenteret og deres formål blev
fremlagt.
Studieudvalget:
Arbejde for at forbedre Rytmisk Musikforenings studie. Stå for indhentelse af
løsninger og tilbud ved nyindkøb/investeringer. Forestå booking af studiet.
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Øvelokaleudvalget:
Arbejde for at opretholde standarden i øvelokalerne. Stå for løsningsforslag og
indhentelse af tilbud ved nyindkøb/investeringer.
Koncertudvalget:
Afholde koncerter med Rytmisk Musikforenings bands. Evt. kan dette ske i
samarbejde med andre foreninger, organisationer mv. Målet er at arrangere 4
mindre samt 1 stor koncert pr. år.
Festudvalget:
Formålet er at arrangere medlemsfester til styrkelse af det sociale sammenhold i
Rytmisk Musikforening.
Generelt gælder for alle udvalg, at der minimum skal være eet bestyrelsesmedlem i hvert
udvalg, at dette bestyrelsesmedlem har vetoret overfor udvalgsbeslutninger og, at der
maksimalt kan være 4-5 personer i et udvalg.

Dirigent Kent Willum takkede for god ro og orden og erklærede, at de fremmødte medlemmer nu var klar til
at deltage i den efterfølgende fest.
Referat ved Sarah Thestrup og Tommy Simonsen.

Guldbergsgade 54 • 8600 Silkeborg • tlf.nr. 86 80 30 11
www.lydpotten.dk • lydpotten@popx.dk

3/3

