Generalforsamling 19.03.2010
1. Valg af dirigent
Trygvi Restorff í Brekkunum blev valgt som dirigent.

2. Årsberetning
Bestyrelsesformand Mads Dam Thyde fremlagde årsberetningen. Se særskilt bilag.

3. Regnskab 2009
Tommy K. Simonsen fremlagde bestyrelsens forslag til
regnskab 2009. Regnskabet var revideret af revisor Den
Kreative Skole ved Klavs Pallesen uden bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Stemmefordelingen blev som følger:
Nicolai Pape Mortensen - 17 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år
Mads Thyde - 17 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år
Mads Gøttler - 7 stemmer
Kim Jensen - 7 stemmer
Kristoffer Kristensen - 5 stemmer
valgt til suppleant for 1 år
Da der var stemmelighed mellem Mads Gøttler og Kim
Jensen, blev der afholdt omvalg. Hvert fremmødt medlem
havde 1 stemme.
Stemmefordelingen blev som følger:

Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget 2010
Tommy Kauslund Simonsen fremlagde budgettet for
2010, der blev godkendt af generalforsamelingen.

Mads Gøttler - 10 stemmer
valgt til bestyrelsen for 2 år
Kim Jensen - 6 stemmer
valgt til suppleant for 1 år

6. Kontingent

8. Valg af revisor

Bestyrelsen opfordrede til at kontingentniveauet fra
2009 blev fastholdt i 2010.

Den Kreative Skole ved Klavs Pallesen modtog genvalg.
Der var ikke modkandidater.

7. Valg til bestyrelsen

9. Eventuelt

På valg var bestyrelsesmedlemmer Mads Thyde, Kevin
Aguyar Brix og Bjørn Jensen (udtrådt i maj 2009).

Under punktet blev følgende emner drøftet af generalforsamlingen; nøglesystemet til musikøvehuset og udskiftning af dette, konsekvenser ved brug af andre medlemmers udstyr uden tilladelse, eksisterende udstyr i
studiet, nyt studieudstyr, herunder mikser og skift til
ProTools istedet for Digital Performer, studie- og
koncertudvalg og mangel på ildsjæle, udstyr i øvelokaler,
herunder baskabinetter og behovet for hylder i øvelokaler,
information til medlemmer pr. sms og e-mail.

Følgende medlemmer stillede op til bestyrelsen: Kristoffer Kristensen, Kim Jensen, Mads Gøttler, Mads Thyde
og Nicolai Pape Mortensen.
Der blev afholdt skriftlig og hemmeligt valg.
Hvert fremmødt medlem havde 3 stemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
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