Generalforsamling 29.03.2008
1. Valg af dirigent
Tommy K. Simonsen blev valgt som dirigent.

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

3. Regnskab 2007
Tommy K. Simonsen fremlagde bestyrelsens forslag til
regnskab 2007. Regnskabet var revideret af revisor Den
Kreative Skole ved Klavs Pallesen uden bemÕrkninger.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Stemmefordelingen blev som fŒlger:
Mads Thyde - 25 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år
Kevin Aguyar Brix - 11 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år
Jonas Bak - 11 stemmer
valgt til suppleant for 1 år
Brian SŒrensen - 5 stemmer
valgt til suppleant for 1 år
Da der var stemmelighed mellem Jonas Bak og Kevin
Aguyar Brix blev valget afgjort ved lodtrÕkning.

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

5. Budget 2008

Den Kreative Skole var ikke reprÕsenteret, men Klavs
Pallesen havde på forhånd accepteret et eventuelt valg.

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

9. Eventuelt

6. Kontingent
Bestyrelsen opfordrede til at kontigentniveauet fra 2007
blev fastholdt i 2008. Der blev ikke fremsat forslag om at
forhŒje eller nedsÕtte kontingentet.

7. Valg til bestyrelsen
På valg var bestyrelsesmedlemmer Mads Thyde og
Jonas Bak.
FŒlgende medlemmer stillede op til bestyrelsen: Mads
Thyde, Jonas Bak, Kevin Aguyar Brix og Brian SŒrensen.

Under punktet blev fŒlgende emner drŒftet af generalforsamlingen; ekstra guitarophÕng i Œvelokalerne, regler for
henstilling af eksternt udstyr i Œvelokalerne, rensning eller
nykŒb af forstÕrker i opholdsrum, venteliste til skabe,
fordeling af lokaler, set i forhold til antal bandmedlemmer,
arbejdet for at få en bredere musikprofil i Silkeborg,
herunder de små og skÕve genre.
Til slut lŒd der en ros til bestyrelsen for afvikling af generalforsamlingen.
Referent
Nicolai Pape Mortensen

Der blev afholdt skriftlig og hemmeligt valg.
Hvert fremmŒdt medlem havde 2 stemmer.
Dirigent Tommy K. Simonsen

