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L Y D P O T T E N

Lydpotten, den 17. marts 2001 - kl. 15

1. Valg af dirigent
Klavs Pallesen, Den Kreative Skole, blev valgt til dirigent.

2. Årsberetning
Bestyrelsesformand Anders Grarup aflagde årsberetningen.

3. Årsregnskab 2000
Kasserer David Gram fremlagde bestyrelsens forslag til årsregnskab 2000,
der blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag
Jan Geert og Ulrich Seiersens forslag om medlemsindflydelse på valg af
daglig leder blev henlagt til eventuelt, da forslagene ikke var indkommet
skriftligt.

8. Valg af revisor
Den Kreative Skole ved Klavs Pallesen blev genvalgt uden modkandidater.

9. Valg til bestyrelsen
Som noget nyt valgte generalforsamlingen at afholde to valg et til
bestyrelsesmedlemmer og et til suppleanter. Der skulle også vælges en 3.
suppleant grundet den kommende ansættelse af en daglig leder.
Til bestyrelsesvalget opstillede: Nikolaj Pape Mortensen, Jan Geert, Peter
Fredlund, Mikael Møgelvang, Tommy K. Simonsen, Lasse T. Boman, Morten
K. Rasmussen og Anders Grarup.
Der blev afgivet 24 stemmesedler og 2 var ugyldige.
Tommy K. Simonsen, Anders Grarup og Lasse T. Boman blev valgt.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev gennemgået:

Til suppleantvalget opstillede: Birk Nevel, Nikolaj Pape Mortensen, Jan
Geert, Peter Fredlund, Mikael Møgelvang og Morten K. Rasmussen.

§ 3, nr. 3-4 udgår af vedtægterne.

Der blev afgivet 24 stemmesedler og 4 var ugyldige.

- dette betyder, at C-medlemskab og I-medlemskab nedlægges.

§ 4, 2. punkt ændres således af ”i februar” erstattes med ”senest i marts”.
- dette betyder, at generalforsamlingen senest skal afholdes i marts måned i stedet for nu februar.

§ 4, 9. punkt ændres således at punkt 8 i dagsordenen ”Valg af kasserer”
udgår.

Birk Nevel blev valgt. Nikolaj Pape Mortensen og Mikael Møgelvang fik lige
mange stemmer, så der blev omafstemning mellem disse to. Her blev der
afgivet 18 stemmesedler, hvoraf 7 var ugyldige. Nikolaj Pape Mortensen
blev 2. suppleant og Mikael Møgelvang blev 3. suppleant.

- dette betyder, at den selvstændige funktion som kasserer nedlægges. I stedet overgår funktionen
til bestyrelsen.

10. Eventuelt

§ 5, 1. punkt ændres således at ” Derudover vælges en kasserer, der ikke er
medlem af bestyrelsen.” udgår.

Peter Fredlund ytrede ønske om nye guitarkabinetter, hvor Mads D.
Torjussen kunne henvise til den på sidste generalforsamling vedtagne
prioritetsliste, hvor guitar anlæg var højeste prioritet.

§ 5, 1. punkt ændres således at der efter ” Bestyrelsen vælges af den
ordinære generalforsamling for 2 år af gangen.” indsættes ”Suppleanter
vælges for 1 år ad gangen”.

Herefter klagede Dann Snejbjerg over hærværk på andres udstyr i
øvelokalerne, og Peter Fredlund var træt af det private udstyr i øvelokale
3. Der blev her fremsat generel enighed om, at øvelokalerne opdateres
oftere, både med oprydning og mht. Lydpottens udstyr.

- dette betyder, at den selvstændige funktion som kasserer nedlægges. I stedet overgår funktionen
til bestyrelsen.

- dette betyder, at suppleanter vælges for 1 år ad gangen, hvilket stemmer overens med Rytmisk
Musikforenings nuværende praksis.

§ 5, 1. punkt ændres således at sætningen ”Der vælges 5 medlemmer.”
kommer til at lyde ”Der vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter.”
- dette betyder, at der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, hvilket stemmer overens med
Rytmisk Musikforenings nuværende praksis.

§ 5, 4. punkt ændres således at ”sekretær” erstattes med ”kasserer”.

- dette betyder, at sekretærfunktionen nedlægges og kasserer funktionen overføres til bestyrelsen.

Forslaget til ændring af vedtægterne blev vedtaget.

5. Budget 2001
Kasserer David Gram fremlagde bestyrelsens forslag til budget 2001, der
blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent
Der var generel enighed om, at kontingent på 125 kr. pr. måned for
A-medlemmer, 125 kr. pr. ½ år for B-medlemmer og intet kontingent for
D-medlemmer (medlemmer af Den Kreative Skole) er passende.

7. Valg af kasserer
Som følge af vedtægtsændringen, blev dette punkt fjernet fra
dagsordenen.

Jakob fra Vanishing Karma spurgte til muligheden for at få lavet en
kollektiv instrumentforsikring, og Jan Geert stillede forslag herom. Til
dette kunne dirigenten informere om, at der ikke kunne stilles forslag til
vedtagelse under eventuelt, og bestyrelsen kunne oplyse at en sådan
forsikring ville blive for dyr. Klaudiuz Horowicz fortalte om DMF's forsikring
og anbefalede alle interesserede at få en sådan.
Jan Geert og Ulrich Seiersen forslag om indflydelse på valget af den daglige
leder gav en længere debat, der endte i enighed om, at dette valg er og
bliver et bestyrelsesanliggende, da det hurtigt kan gå hen og blive
personligt.
Generalforsamlingen kunne herefter fortælle bestyrelsen, hvad der
forventes fra medlemmerne. Her var det specielt ansvarlighed,
administrative evner og et engagement der blev nævnt.
Herefter blev brugen af studiet samt øvetider debateret. Tommy Kauslund
Simonsen orienterede om regler herfor.
Referent Anders Grarup

