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Generalforsamling 20. marts 2004

1. Valg af dirigent

Klavs Pallesen, Den Kreative Skole, blev valgt til dirigent.

2. Årsberetning

Bestyrelsesformand Mads Dam Torjussen fremlagde årsberetningen. Der var 
ingen spørgsmål eller kommentarer.

3. Årsregnskab 2003

Tommy K. Simonsen fremlagde årsregnskabet for 2003, der godkendtes af 
generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5. Budget 2003

Tommy K. Simonsen fremlagde budgettet for 2004, der godkendtes af 
generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent

En mulig kontingentnedsættelse på grund af Kasper Svendsen opfattelse af, 
at en del af de investeringer, der er blevet foretaget i Lydpotten, er 
overflødige, herunder renovering af opholdsrummet. Herudover blev 
muligheden af en kontingentnedsættelse, såfremt et medlem/band alene 
øvede på formiddagstider, drøftet. 

Bestyrelsen opfordrede til at kontingentniveauet blev fastholdt. 

Dirigent Klavs Pallesen konstaterede efter generalforsamlingens drøftelse 
af emnet, at der ikke grundlag for / tilslutning til at ændre på kontingetet.

7. Valg til bestyrelsen

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer; Mads Dam Torjussen og Jakob 
Bechgaard. Jakob Bechgaard ønskede ikke genvalg.

Mads Dam Torjussen ønskede genvalg og herudover stillede Christian 
Thomsen, Kasper Svendsen, Niels Ole Bugge, Christian Bønløkke og Rene 
Holgaard op til bestyrelsen.

Der blev afholdt skriftligt og hemmeligt valg. Hvert fremmødt medlem 
havde 2 stemmer.

Stemmefordelingen blev som følger:
Mads Dam Torjussen - 23 stemmer - valgt til bestyrlesen for 2 år
Christian Thomsen - 14 stemmer - valgt til bestyrlesen for 2 år
Niels Ole Bugge - 11 stemmer - valgt til suppleant for 1 år
Christian Bønløkke - 5 stemmer - valgt til suppleant for 1 år
Kasper Svendsen - 5 stemmer - trak sig
Rene Holgaard - 4 stemmer - ikke valgt

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog som de forrige år som revisor Den Kreative Skole ved 
Klavs Pallesen. Der var ikke modkandidater. Valget blev modtaget.

9. Eventuelt

Efter drøftelse og debat henstillede generalforsamlingen følgende til 
bestyrelsen:

Opfordring til den daglige leder om at indskærpe overfor alle medlemmer, 
at øvelokaler skal forlades i ordentlig stand.

Opfordring til den daglige leder om at indskærpe overfor alle medlemmer, 
at andre medlemmers gear ikke må benyttes.

Der var en del forvirring om reglerne for brug af studiet, når øvelokale 1 er 
i brug som følge af et bands resevering af øvetid. Tommy K. Simonsen 
redegjorde for reglerne, der er klare; bands med øvetid i øvelokale 1 har 
fortrinsret. Såfremt man booker studiet og skal benytte øvelokale 1, skal 
man kontakte bandet, der har øvetid, for at lave aftale om eventuel 
studieanvendelse. 

Nyinvestering blev drøftet og debateret. Bestyrelsen gav udtryk for, at en 
egentlig prioritering af nyinvesteringer kan overlades til bestyrelsen, da det 
forventes at de fleste ønsker bliver opfyldt. 

- Ny CD-afspiller samt højtalere til opholdsrummet.
- Udsmykning af opholdsrum. 
- Bedre udluftning i øvelokaler.
- Oprettelse af koncertudvalg.
- Skabe til alle bands med ønske herom.
- Akustisk regulering af øvelokaler.
- Øvelokaleoptageudstyr.
- Nyt køkken til opholdsrum.

Dirigent Klavs Pallesen takkede for god ro og orden og dørene blev herefter 
åbnet for publikum, der ventede på koncert med No One Knows, quit og 
Pyro.

Referent Mads Dam Torjussen

Rampelys, den 20. marts 2004 - kl. 18.00-21.00


