Odense Øvelokaleforenings Generalforsamling 2013
24. marts 2013
Referat
Formanden byder velkommen. Præsenterer kort den siddende bestyrelse.
1. Valg af referent: Nana Lacor
2. Valg af dirigent: Morten Hedemann (MH)
MH påpeger, at der ifølge vedtægterne skulle være afholdt generalforsamling inden 15 marts –
generalforsamlingen ønsker ikke at nedlægge mødet, men gennemfører mødet trods overskreden
dato. MH gennemgår dagsordnen.
3. Valg af stemmeafgivelsesform:
Generalforsamlingen vedtager, at der stemmes ved håndsoprækning.
4. Formandens årsberetning v/ formand Jesper Bøggild-Christensen
Se denne – på KC hjemmeside mm.
Beretningen berører forhøjede udgifter på varme- og el-regning, tilskudsordningen i forhold til
problematikken omkring 30+, lokaletilstand og forhold, mv.
Søren Lyng, Kasserer, sikrer at alle er klar over 30 års-problematikken. Alle til stede på
generalforsamlingen er bekendt med problematikken.
5. Indkomne forslag
-

El fordeling (forslag fra bestyrelsen): Egenbetaling for de lokaler der bruger
uforholdsmæssigt meget strøm.
Dette debatteres.
René fra lokale 28 påpeger urimeligheden i, at man selvfølgelig vil have et højere forbrug, hvis
man øver meget – ikke fair, at man skal betale yderligere for at øve meget.
Ligeledes for dem som ikke øver særlig meget, skal de ikke kunne trækkes for de andres
forbrug.
Jesper formand spørger om det ikke er fair
Afstemning – for eller imod egenbetaling:
16 stemmer for
2 stemmer imod
Mandatet er givet videre til den nye bestyrelse at arbejde videre på dette.
-

Varme fordeling (forslag fra bestyrelsen): i princippet det samme problem, som
overstående – dog er der ingen målere på hvert enkelt lokale. Vil medfølge at Clorius skal
sætte nye målere op, hvilket er dyrt. Hertil vil det band der øver tættest på døren have det
koldere end det band tættest på radiatorerne og måske fyre mere.

Jesper formand forklarer incitamentet for forslaget – hvis der eventuelt ryges meget i lokalet
for åbne vinduer med fuld varme på.
Et medlem giver til kende, at det er ærgerlige penge at bruge på at kontrollere folk. For lidt
belæg for denne kontrol i forhold til at vide præcis hvilket overforbrug vi snakker om.
Det debatteres.
Det besluttes at hvis forslaget nedstemmes, så skal der følges op på denne problematik.
Aftemning:
0 stemmer for
15 stemmer imod
1 blank
Forslaget er nedstemt.
Den nye bestyrelse skal vurdere, hvordan man nemmest over en periode kan føre regnskab
med det samlede varmeforbrug i lokalerne
6. Godkendelse af regnskab
Kasserer Søren Lyng kaster bolden videre til Thomas Aarup, som gennemgår regnskabet.
Året afsluttes med et lille plus og egenkapitalen er forbedret en smule.
Ikke mange kommentarer til regnskabet.
Der er blevet tjent lidt penge igennem samarbejde med JVB – Tom Jones koncert – som indtjente
foreningen ca. kr. 100.000
Medlemskontingentet er steget en smule bl.a. pga. 30-års-problematik.
MH fortæller at KC arbejder på højtryk med fritidsafdelingen omkring en ændring af 30-årsproblematikken!
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
7. Månedskontingent fastsættes
Den nuværende ordning fastsætter månedskontingent efter størrelse på lokalerne. Den gamle
ordning: alle lokalehalvdele koster det samme – 1600 kr.
Fordele og ulemper ved begge modeller – bestyrelsens begrundelse for at fremsætte dette forslag:
Per Simonsen udtaler at det tidligere var anciennitet der afgjorde størrelsen af ens lokale.
Jesper BC udtaler at der er stort papirarbejde forbundet med den gamle model med folk der vil
flytte til større.
Det debatteres – lokaleproblematikken i det hele taget. Prisen på lokalerne generelt diskuteres,
samt selve lokalesammensætningen.
TA kommenterer til debatten at der er stor mulighed for at gøre lokalerne billigere – det ville bare
betyde at der blev fastsat en regel for et minimum for hvor mange medlemmer man var i
lokalerne. Som priserne er, har man som medlem selv mulighed for at gøre det billigere ved at

tage flere medlemmer ind. Se evt. regler for øvelokaler på Refshalen i kbh og Mono i Århus, hvor
der ligger et minimumskrav på hvor mange man må være i lokalerne.
Der tilspørges til muligheden for eksempelvis at dele lokalerne op i kvarte – især for lokale 17.
Dette debatteres i forhold til administration og aktivitet.
Tiden er også en faktor – det går op og ned i forhold til lokale-efterspørgsel – og i disse tider er der
også nedgang i musikere der mangler eller ønsker eller har råd til et øvelokale.
Afstemning for eller imod den gamle model:
10 stemmer for
6 stemmer imod
1 blank
Konklusion: den gamle model skal genindføres.
Medlem spørger til ikrafttræden – TA svarer at det skal varsles. Varsling skal fremgå af
vedtægterne. Bestyrelsen og kontoret finder frem til reglerne.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af formand
Opstillede:
Jesper Bøggild-Christensen
Jesper vælges for endnu et år
Valg af kasserer
Opstillede:
Per Simonsen
Per vælges!
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
René Andersen
Nicklas Thobo-Carlsen
Oscar Dyrbye-Skovsted
Valg af suppleanter:
Christian Johansen
Pelle

9. Valg af statsautoriseret revisor

Det er enstemmigt vedtaget at Jørn Christiansen fra Dansk Revision fortsætter som foreningens
statsautoriserede revisor.
10. Eventuelt
Problemer med toiletterne – folk har svært ved at ’omgås’ toiletterne ordentligt! Herretoilettet
især især! Lort i kop i toiletterne, lort på væggene osv..
Kameraer på toiletterne debatteres. Det koster ca. 2200,- for et kamera.
Og TA fortæller at der inspiceres hver dag og gøres rent hver anden dag – så det koster
kontinuerligt timer til en rengøringsperson.
Den nye bestyrelse opfordres til at finde en holdbar løsning for toiletterne.
Opfordring fra tidligere suppleant at den nuværende bestyrelse inkluderer suppleanter i
rundsendelse af referater mv. så de har en mulighed for at være opdateret.
Spørgsmål til hverdags-caféen, hvorfor den endnu ikke er åbnet? Oscar svarer som repræsentant
for de frivillige: det kræver en hel aften af en eller to frivillige til noget hvor folk generelt ikke
bakker særlig meget op om det – en ond cirkel: de frivillige gider ikke stå derovre en hel aften
mere eller mindre alene og medlemmerne som gentagne gange møder op til en lukket dør
kommer ikke igen.
Medlemmet giver udtryk for et ønske om muligheden for at musikerne selv kan melde sig som
frivillige til at stå i en hverdagscafé.
TA kommenterer at det er på tale at åbne noget i kælderen som kan fungere som hverdagscafé –
som ikke er så svært at åbne, som er musikernes! Tidshorisont: måske efter sommer…
Medlem spørger til hvorfor ikke bare bruge de frivilliges bar ´Guitaren’? Fordi det er de frivilliges.
Der spørges til kunst på væggene. Lige pt. er der ingen – det er dyrt i tryk mv.
Trapperne er dårlige! TA svarer at vi er nødt til at vente til når der ikke længere er risiko for frost –
ellers vil det bare springe igen!
TAK for god ro og orden!

