ODENSE ØVELOKALEFORENING
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag d. 1/3 2016 kl. 19:30
Kansas Citys spillested.

Referat fra Odense øvelokaleforenings generalforsamling:
1. Valg af referent
i. Maria H. Rasmussen
2. Valg af dirigent
i. Thomas Aarup
3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
i. Håndsoprækning
4. Formandens årsberetning
i. Se bilag
5. Indkomne forslag
i. Forslag til vedtægtsændring § 6.1
Vedtaget – diskussionen var omkring, at der mindst skulle være en. Altså et
minimum på valgte bestyrelsesmedlemmer.
I vedtægterne nu:
6.1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer, samt
to suppleanter, som vælges for en 1-årig periode på generalforsamlingen. Ønsker medlemmer
at stille op in absentia, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til formanden mindst syv dage
før generalforsamlingen.
Ændres til:
6.1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og op til tre bestyrelsesmedlemmer, samt to
suppleanter, som vælges for en 1-årig periode på generalforsamlingen. Ønsker medlemmer at
stille op in absentia, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til formanden mindst syv dage før
generalforsamlingen.
6. Godkendelse af regnskab
i. Revisoren har ikke nået at lave regnskabet færdig. Derfor indkaldes der til
ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 2016. kl. 20.
7. Årskontingent fastsættes
i. Forslag: U20 – 150 kr. U30 – 350 kr. O30 – 550 kr. (575) Ikke vedtaget.
8. Månedskontingent fastsættes
i. Forslag: trappestigning hvert år? Ikke vedtaget
ii. Stigning med 100 kr. pr. måned? Ikke vedtaget
iii. Stigning med 50 kr. pr. måned? Vedtaget

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
i. Formand: Jesper Bøggild-Christensen
Kasserer: Jonas Westberg
Medlem: Louise Hammerak
Medlem: Nicklas Thobo-Carlsen
Medlem: Nikolai Lucas
Suppelant: Oscar Dyrbye Skovsted
Suppelant: Dan Rose
10. Valg af statsautoriseret revisor
 Dansk revision/ Jørn Christiansen - Vedtaget
11. Eventuelt
 4-Sound; ekstra lokale til det – Ikke vedtaget
 Tour de Øvelokale invitation uddelt.
 Tiltag til at trække unge mennesker ind: events? Nicolai melder sig frivilligt til grafisk
arbejde.
Tiltrække flere unge piger (Hanne Lynge?)
Kontakt til 17:48 og konservatoriet?
 Åben invitation til bestyrelsesmøderne. Brug den!
 Opmagasinering i de små øvelokaler?
Skal coverbands samles?
Bruge lokalerne som ”Boxit”?
Øvelokaleinspektion – hvordan vurdere bestyrelsen om lokalet bruges?
 Hvordan gør vi gangene mere festlige? Bandoptryk?

Underskrift af Formand

Underskrift af Dirigent

