
Generalforsamling 12.03.2005

1. Valg af dirigent

Anders Bønløkke blev valgt til dirigent.

2. Årsberetning

Bestyrelsesformand Mads Thyde fremlagde årsberet-
ning. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

3. Årsregnskab 2004

Tommy Kaulsund Simonsen fremlagde årsregnskab 
2004. 

Følgende var værd at bemærke under indtægtsposter i 
2004: 
- Kontigentindtægter er steget med 28 % i forhold til 
2003, hvilket må betegnes som yderst positivt.
- Indtægter ved udlejning af studie er steget med 43 % i 
forhold til 2003, hvilket alene skyldes fremgangen i 
antallet af polterabender og prisstigninger på prisen for 
polterabender.

Følgende var værd at bemærke under udgiftsposter i 
2004:
- I 2004 var der samlet nyinvesteringer for kr. 17.173,50. 
Investeringerne hører primært under kontoret og 
studiet.
- I forbindelse med stigningen af udlejning af studiet, er der 
ligeledes sket en stigning af løn til studieteknikere på 41 %.

Regnskabet blev godkent af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5. Budget 2005

Tommy Kauslund Simonsen fremlagde budgettet for 
2005, der blev godkendt af generalforsamelingen.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen opfordrede til at kontigentniveauet for 2004 
blev fastholdt i 2005. Der blev ikke fremsat forslag om at 
forhøje eller nedsætte kontingentet.

7. Valg til bestyrelsen

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer; Tommy 
Kauslund Simonsen, Klaudius Horowitz og Niels Ole 
Gammelgaard. Niels Ole Gammelgaard var pr. 1. septem-
ber 2004 indtrådt i bestyrelsen efter Nicolai Pape 
Mortensen udtrådte som følge af ansættelse som daglig 
leder i Rytmisk Musikforening.

Følgende medlemmer stillede op til bestyrelsen: Tommy 
Kauslund Simonsen, Niels Peter Nielsen, Kristoffer 
Kristensen, Jens Lunde Jakobsen og Jonas Bak. Der blev 
afholdt skriftlig og hemmeligt valg. Hvert fremmødt 
medlem havde 3 stemmer.

Stemmefordelingen blev som følger:
Tommy K. Simonsen - 34 stemmer - valgt for 2 år
Kristoffer Kristensen - 32 stemmer - valgt for 2 år
Jens Lunde Jakobsen - 30 stemmer - valgt for 2 år
Jonas Bak - 22 stemmer - valgt til suppleant for 1 år
Niels Peter Nielsen - 20 stemmer - valgt til suppleant for 1 
år

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, som de forrige år, Den Kreative 
Skole ved Klavs Pallesen. Der var ikke modkandidater. 
Klavs Pallesen var ikke tilstede på generalforsamlingen, 
men blev valgt in absentia. Bestyrelsen vil efter general-
forsamlingen hurtigst mulig kontakte Klavs Pallesen, for 
at høre hvorvidt valget accepteres. I modsat fald blev 
bestyrelsen bemyndiget til at antage professionel revisor.

9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem og formand for koncertudvalget, 
Christian Thomsen, fortalte lidt om Lydpottens koncer-
taktiviteter i 2004, herunder det nye samarbejde med 
musikforeningen DSI Stalden, det nye bandudveksling-
sprogram ”Plekter” og Livecontest, som Lydpotten skal 
arrangere. Medlemmerne blev opfordret til at melde sig 
ind i koncertudvalget, idet 2005 forventes at blive et 
udfordrende og aktivt år med hensyn til koncerter.

Brian Løvenholt opfordrede medlemmerne til at aflevere 
øvelokalerne i ordentlig stand – især trommesættene. 
Alle medlemmer tilkendegav opbakning.

Tanye Heine Bell stillede spørgsmål om, hvorvidt der 
overhovedet fandtes rengøring i Lydpotten. Til dette 
spørgsmål kunne bestyrelsen oplyse, at rengøringen, der 
administreres af Silkeborg Kommune, i den seneste tid 
har været ramt af fravær. Bestyrelsen vil kontakte 
kommunen for at forsøge at finde en løsning på den 
manglende rengøring.

Igen i år var der forvirring om reglerne for brug af studiet i 
forhold til øvetider, herunder især, hvem der har førsteret 
til øvelokalerne 1 og 2. Tommy Kauslund Simonsen redeg-
jorde for reglerne, der har været de samme i mange år. 
Medlemmernes faste øvetider har altid forrang. Det er 
således op til brugeren af studiet at træffe aftale med 
bands, der har øvetider på tidspunkter, hvor indspilninger 
ønskes foretaget. Dette gælder dog ikke for polteraben-
der, hvor den daglige leder kan ”skære igennem”.

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt kodeordet til alarm-
systemet skulle udleveres til medlemmerne. Det er alene 
bestyrelsen, der har kodeordet. Spørgsmålet blev 
drøftet og der var generel enighed om, at kodeordet ikke 
skal udleveres til medlemmerne. Såfremt alarmen 
aktiveres ved en fejl, skal man hurtigst mulig kontakte et 
bestyrelsesmedlem, der så kan afstille alarmen.

Bestyrelsen opfordrede generalforsamlingen til at 
fremkomme med ønsker for ny investeringer i 2005. 
Punktet blev drøftet og det blev overladt til bestyrelsen at 
foretage den overordnede prioritering af nyinvesteringer.

Dirgent Anders Bønløkke takkede for god ro og orden og 
dørene blev herefter åbnet for publikum, der ventede på 
Plekter koncert med Cinnober fra Odense og Wide 
Madness.
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