ODENSE ØVELOKALEFORENING
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 8. marts 2017 kl.19.00
Kansas Citys spillested.

Dagsorden:
1. Valg af referent
 Valg af referent – Jeanette Hardis
2. Valg af dirigent
 Valg af dirigent – Thomas Aarup
3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
 Håndsrækning er valgt
4. Formandens årsberetning
 V. Jesper Bøggild-Christensen
i. Sonus. Samarbejde mellem Kansas City og OØ. Bands optræder både for økonomisk
og konstruktiv feedback.
ii. Pumper på alle døre indtil foreningens areal/gange er opsat.
iii. Kontoret oplever problemer med betaling af årskontingent/lokaleleje
iv. Manglende samarbejde i lokalerne med møde til følge
v. Bands glemmer at melde nye medlemmer ind – andet er snyd
vi. Der bliver opsat håndblæsere på toiletterne. Nogle har fjernet håndklædeholderne.
vii. Foreningens økonomi medfører, at lokalelejen diskuteres opsættes.
viii. Odense kommune sætter tvivl ved OØ’s tilhørsforhold til Kansas City rent
økonomisk.
ix. Nogle medlemmer er blevet bedt om at fjerne stødende ophæng fra deres lokaler
af ordensmagten. Foreningen billiger selvfølgelig ytrings- og forsamlingsfrihed og
støtter medlemmerne i dette.
5. Indkomne forslag
 Lydisolering af flere lokaler, fra Perle/Lokale 20
i. Lydisoleringen er blevet bekostet i samarbejde med JVB, men dette samarbejde er
ophørt, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er planer om lydisolering af
yderligere lokaler. Der har tidligere været ansøgt 2-1 pulje, og dette kan med fordel
gentages såfremt, der er økonomisk råderum til dette. Det er bestyrelsen, der skal
skabe et overskud, der kan anvendes til dette formål.
6. Godkendelse af regnskab
 Siden 2006 er alle opkrævninger fra Energi Fyn, i dag Administrationsservice, blevet betalt.
2016 fik foreningen en ekstra opkrævning på elafgift tilbagedateret for de foregående fire
år. Dette grundet en fritagelse for elafgift, der ikke længere er gyldig. På nuværende
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tidspunkt har foreningen fået en stævning grundet restance på elafgift, og der er en
igangværende sag.
 Regnskabet er godkendt
Månedskontingent fastsættes
 Forslag fra formandsberetning at månedskontingent stiger bl.a. grundet fremtidig elafgift
og serviceadministration. Det foreslås, at kontingentet opsættes med kr. 50,- pr. mdr. Fra
Kr. 1650,- til kr. 1700, Det foreslås, at kontingentet opsættes yderligere grundet fremtidige omkostninger. Dette
sættes der tvivl om ift. Medlemmernes fravalg af øvelokale grundet prisstigning.
 Der opnås enighed i generalforsamlingen om fastsættelse af månedskontingent pr. Mdr. Kr.
1725,Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
 Valg af formand: Opstilles: Til bestyrelsen og til rådighed til formandsposten sker v. Dan
Rose. Dette godkendes af generalforsamlingen.
 Valg af kasserer: Opstilles: Nikolai Eugen Lucas. Dette godkendes af generalforsamlingen.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Opstilles Jesper Bøggild-Christensen, Louise Hammerbak,
Per Brems-Therkelsen. Dette godkendes af generalforsamlingen.
 Valg af suppleant: Opstilles Brian Bentzen og Jeppe Birkebæk Truelsen. Dette godkendes af
generalforsamlingen.
Valg af statsautoriseret revisor
 Opstilles: Jørn Christiansen, v. Dansk Revision. Godkendes af generalforsamlingen.
Eventuelt
 Generalforsamlingen opfordrer den ny bestyrelse om renovering af lokaler ift. Lydisolering.
 Det opfordres,at bestyrelsen ansøger økonomiske ressourcer fra Odense Musikudvalg.
 Bestyrelsen skal indstille en repræsentant til Odense Musikudvalg
 Det foreslås at ansøge Odense Kommune om et lokalt stativ til city-bikes.
 Det forslås at terrassen foran Spillestedet belægges med et skridsikkert underlag.
 Det forslås, at der opstilles udendørs belysning på parkeringspladsen.

__________________________________
Dirigent – Thomas Aarup
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Formand -- Dan Kiilerich Rosemunte

