Referat fra Odense Øvelokaleforeningen Generalforsamling den 14. marts 2015

1. Valg af referent
a. Maria Rasmussen blev valgt
2. Valg af dirigent
a. Thomas Aarup blev valgt
3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
a.

Håndsoprækning

4. Formandens årsberetning
a. Se bilag
5. Indkomne forslag
a. Der er ingen forslag.
6. Godkendelse af regnskab
a.

Godkendt

7. Debat: hvordan skal foreningen håndtere skyldnere og folk, der bruger faciliteterne, men ikke
betaler til fællesskabet?
a. Forslag 1; hver 2. måned tages der fat i kontaktpersonerne. Opdatering af
medlemsdatabase via kontaktpersonen. En venlig kommunikation.
b. Forslag 2; Luk for alle nøglerne i halvdelen. Men kan man tillade sig det? Intern pres i
lokalet og en form for selvjustits. Forsøg på 3-6 måneder.
c. Forslag 3; meld ud hvad konsekvenserne er, når man ikke betaler. En form for
skræmmekampagne.
d. Forsalg 4; Opdatering af ordensreglerne. 14 dage uden betaling – derefter lukkes nøglerne.
e. Forslag 5; Opdatering af gearliste, udsendelse til kontaktpersonerne. Herigennem får man
fat i medlemmer der måske ikke er registreret.
f.

Alle forslag vil tages op på et bestyrelsesmøde i den nærmeste fremtid.

8. Årskontingent fastsættes
a. Fastholdes på nuværende niveau.
9. Månedskontingent fastsættes
a. Fastholdes på nuværende niveau.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
a. Formand: Jesper Bøggild-Christensen
b. Næstformand: Nicklas Thobo-Carlsen

c. Kasserer: Martin Schjoldager-Nielsen
d. Bestyrelsesmedlem: Jonas Westberg
e. Bestyrelsesmedlem: Louise Hammerbak
f.

1. Suppleant: Oscar Dyrbye Skovsted

g. 2. Suppleant: Anders Rusholt Lorentzen
11. Valg af statsautoriseret revisor
a. Jørn Christiansen Dansk Revision
12. Eventuelt
a. Spørgsmål til hvordan vi forsøger at få flere medlemmer. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet
op på et møde.
b. Information om hvordan man lejer spillestedet. Der kommer mere info på hjemmesiden, til
de bands der gerne vil leje/låne spillestedet.
c. Opsætning af askebæger ved de lave nummer af øvelokalerne
d. Hverdagscafeen – hvordan får vi flere til at bakke op om projektet. Bestyrelsen arbejder
videre på sagen, og vil gøre alt for at det ikke kun er de frivillige der gør arbejdet.
e. Hvordan kommunikerer vi bedst med vores medlemmer? Personlig kontakt? Digital
kommunikation? Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på et møde.

Tak for en god generalforsamling.

Underskrift af formand_____________________________________
Jesper Bøggild-Christensen

Underskrift af dirigent _____________________________________
Thomas Aarup

