
Generalforsamling 11.03.2006

1. Valg af dirigent

Klavs Pallesen blev valgt som dirigent.

2. Årsberetning

Bestyrelsesformand Mads Dam Thyde fremlagde 
årsberetningen. Se sÕrskilt bilag. Der var ingen 
spŒrgsmål eller kommentarer. 

3. Regnskab 2005

Tommy K. Simonsen fremlagde bestyrelsens forslag til 
regnskab 2005. Regnskabet er revideret af revisor Den 
Kreative Skole ved Klavs Pallesen uden bemÕrkninger.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget 2006

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

6. Kontingent

Bestyrelsen opfordrede til at kontigentniveauet for 2005 
blev fastholdt i 2006. Der blev ikke fremsat forslag om at 
forhŒje eller nedsÕtte kontingentet.

7. Valg til bestyrelsen

På valg var bestyrelsesmedlemmer Mads Dam Thyde og 
Christian Thomsen. 

FŒlgende medlemmer stillede op til bestyrelsen: Mads 
Dam Thyde, Niels Peter Nielsen, Jonas Bak, Mads 
±gaard GŒttler og Kasper Svendsen. 

Der blev afholdt skriftlig og hemmeligt valg. 

Hvert fremmŒdt medlem havde 2 stemmer.

Stemmefordelingen blev som fŒlger:

Mads Dam Thyde - 30 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år

Jonas Bak - 19 stemmer 
valgt til bestyrelsen for 2 år

Mads ±gaard GŒttler - 12 stemmer 
valgt til suppleant for 1 år

Niels Peter Nielsen - 11 stemmer 
valgt til suppleant for 1 år

Kasper Svendsen - 2 stemmer

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, som de forrige år, Den Kreative 
Skole ved Klavs Pallesen. Der var ikke modkandidater.

Klavs Pallesen modtog valget.

9. Eventuelt

Bestyrelsen ved Mads Dam Thyde Œnskede en drŒftelse 
af, hvorvidt Rytmisk Musik Silkeborg i fremtiden skal 
arbejde for at udvide aktivitetsområderne for foreningens 
virke, herunder blandt andet med udvidelse af 
hjemmesiden med download af musik og etablering af 
bandområder samt udvidelse af foreningens tilbud til 
medlemmer m.fl. med booking af bands.

Punktet blev drŒftet og generalforsamlingen stillede sig 
positiv overfor en sådan prioritering.

Niels Peter Nielsen Œnskede indkŒb af nye trommer, 
hvilket blev stŒttet af flere trommeslagere. 
Trommeudstyrssituationen blev drŒftet og 
generalforsamlingen stillede sig positiv overfor 
opprioritering af området.

SanganlÕgssituationen i Œvelokalerne blev diskuteret, 
idet enkelte medlemmer har oplevet, at anlÕgget feeder 
under Œvning. Generalforsamlingen udtrykte Œnske om, at 
forsŒg med ekstra monitor til Œvelokale 2 ivÕrksÕttes.

Kristoffer Kristensen opfordrede medlemmerne til aktivt 
at tage del i koncertudvalgets arbejde.
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