Generalforsamling 30.03.2007
1. Valg af dirigent
Trygvi Restorff í Brekkunum blev valgt som dirigent.

2. Årsberetning
Bestyrelsesformand Mads Dam Thyde fremlagde årsberetningen. Se særskilt bilag. Der var ingen spørgsmål
eller kommentarer.

3. Regnskab 2006
Tommy K. Simonsen fremlagde bestyrelsens forslag til
regnskab 2006. Regnskabet var revideret af revisor Den
Kreative Skole ved Klavs Pallesen uden bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget 2007
Tommy Kauslund Simonsen fremlagde budgettet for
2007, der blev godkendt af generalforsamelingen.

6. Kontingent
Bestyrelsen opfordrede til at kontigentniveauet fra 2006
blev fastholdt i 2007. Der blev ikke fremsat forslag om at
forhøje eller nedsætte kontingentet.

Stemmefordelingen blev som følger:
Kristoffer Kristensen - 29 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år
Tommy Kauslund Simonsen - 29 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år
Mads Øgaard Gøttler - 17 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år
Kim Jensen - 11 stemmer
valgt til suppleant for 1 år
Trygvi Restorff í Brekkunum - 10 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 modtog valget.

9. Eventuelt
Kristoffer Kristensen opfordrede de øvrige medlemmer
til at aktivt at tage del i koncertudvalgets arbejde.
Generalforsamlingen udtrykte ønske om flere skabe i
øvelokalerne. Mads Thyde efterlyste praktiske løsningsforslag fra medlemmerne, da ønsket flere gange havde
være drøftet i bestyrelsen.

På valg var bestyrelsesmedlemmer Tommy Kauslund
Simonsen, Kristoffer Kristensen og Jens Lunde Jacobsen, der var udtrådt tidligere på året.

Bestyrelsen opfordrede til at flere benyttede sig af muligheden for bandudveksling. RMS afholder 6 koncerter om
året, men der er muligheder for flere koncerter, såfremt
der måtte være brug herfor i forbindelse med bandudveksling.

Følgende medlemmer stillede op til bestyrelsen: Trygvi
Restorf f í Brekkunum, Kristof fer Kristensen, Kim
Jensen, Mads Øgaard Gøttler og Tommy Kauslund
Simonsen.

Generalforsamlingen efterspurgte bedre rygefaciliteter.
Bestyrelsen er enig, men mener, at dette er en opgave,
der skal løses i samarbejde med ejeren - nemlig kommunen.

Der blev afholdt skriftlig og hemmeligt valg.

Jonas Bak efterspurgte bedre musikfaciliteter i opholdsrummet.

7. Valg til bestyrelsen

Hvert fremmødt medlem havde 3 stemmer.

Tanya Bell efterspurgte et sampleprogram til studiet.
Jeppe Rask opfordrede desuden bestyrelsen til aktivt at
arbejde for endnu bedre lysforhold på Rampelys.
Jacob Bechgaard opfordrede generalforsamlingen til at
takke hele bestyrelsen for deres frivillige arbejde.
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