Kansas City Generalforsamling 2009
Fredag den 25. september
Formand Thomas de Mik byder velkommen.
Referent: Nana Lacor
Dirigent: Christine H. Nissen
Til stede:
13 personer
Christine H. Nissen påpeger, at generalforsamlingen skal dispensere for, at der i
vedtægterne står at denne skal afholdes hvert år inden 1. maj.
Generalforsamlingen vedtager at dispensere.
Formandens beretning
(Se denne)
- spørgsmål til Kansas City Live næste år - om det stadig er på bordet? Det
svares der ja til.
- Formandens beretning er godkendt af generalforsamlingen.
Godkendelse af regnskab
Regnskabet gennemgås ved daglig leder Thomas Aarup (TA).
Formanden knytter en kommentar til at generalforsamlingen først afholdes nu grundet
det faktum, at revisoren ikke kunne levere regnskabet til tiden. Det skal påpeges, at
det ikke hang sammen med, at han manglede informationer fra os.
TA fortæller, at der er et minus i regnskabet 2008. Han tror også, at Kansas City vil få
et minus i år – pga. gamle regninger fra byggeriet. Men disse er ved at være afviklet.
SKAT lavede om på momsreglerne i forbindelse med udlejninger til eksterne – altså de
udlejninger Kansas City har udøver Øvelokalerne (Music No.1, Pixed Interactive mv.)
– således at der ikke længere skulle lægges moms på disse. Derimod skulle der nu
lægges moms på rengøring og vedligehold – som løber op i 350.000 kr. om året og
dette vil kunne mærkes, både for Kansas City og Odense Øvelokaleforening.
Omsætningen er steget og vores egenkapital er ikke i minus.
Tidligere var Odense Rytme Centers egenkapital altid i minus, så i 2006 og frem var
det helt exceptionelt, at egenkapitalen var i plus.
Regnskabet minder meget om sidste års – dog i minus.
Bemærkning til s.7 i regnskabet – en million tilgodehavende i tilskud fra Odense
Kommune. Dette skal forstås således at Kansas City havde et lån på 3 millioner – der
blev lånt en million til ekstraordinære omkostninger. Men næste år udlignes hele dette
lån, idet vi får 4 millioner af Odense Kommune.
Millionen blev bl.a. lånt for at kunne færdiggøre toiletterne i kælderen, som var
forpligtet færdiggjorte fordi det var penge fra 2 til 1 ordningen som skulle bruges
indenfor et vist tidsrum.
Spørgsmål til håndværkerudgift s. 11 i regnskabet på 8 mill. TA forklarer, at tallet skal
tages med i regnskabet, grundet den låneform Kansas City i sin tid indgik med
banken, kaldet rente swap – det har ingen betydning for driften.

Spørgsmål: Øl og vandsalg s. 9 øvrige indtægter – er det inkl. Automaterne? Ja.
Søren Skøtt mener, at der tidligere var en stor indtægt på automater – om der
muligvis var incitament for at få en automat mere? TA fortæller, at det vil koste
20.000 kr. at få en automat mere og at det ikke vil tjene sig ind pga. den leasing
aftale der forligger for automaterne.
Det påpeges, at der også foreligger et regnskab for spillestedet alene. TA vil gerne
have lavet årsregnskabets opstilling helt om, for det viser ikke et umiddelbart billede
af hvordan det reelt ser ud. TA vil gerne have regnskabet mere opdelt og
udspecificeret. Dette er taget op med revisoren.
Afstemning om godkendelse af regnskabet:
En undlader at stemme og med den forudsætning er regnskabet er enstemmigt
godkendt.
Indkomne forslag
Vedtægtsændring foreslået i § 6, stk. 6.8, således at den daglig leder kommer til at
tegne foreningen frem for forretningsudvalget – Formanden forklarer. Tidligere har
forretningsudvalget tegnet Kansas City. Ligeså snart der er noget som ligger udover
den daglige drift, f.eks. indkøb af nyt inventar eller lign., bliver dette taget op på
bestyrelsen, hvorefter denne godkender eller forkaster. Bestyrelsen ønsker nu at den
daglige leder har mulighed for at tegne – hvis der skal indkøbes ting eller lign. – for
effektiviseringens skyld. Den daglige leder vil således have tegningsret indenfor de
rammer bestyrelsen i forvejen har udstukket.
Der er snak om at Odense Kommune gerne vil sammenlægge Kansas City og Odense
Øvelokaleforening og dette sker muligvis inden 1. jan. Så ovenstående skal ses i lyset
af dette. Dialogen mellem daglig leder og forretningsudvalget fortsætter uændret.
Afstemning om vedtægtsændringen
Ændringen er vedtaget enstemmigt.
Meddelelser om 2 bestyrelsesmedlemmer fra Odense Øvelokaleforening –
Andreas Ægidius og Per Simonsen
Meddelelser om 1 bestyrelsesmedlem fra Lydspectra –
Lydspectra er nedlagt og ingen medlemmer fra lydspectra er mødt op. Dirigenten
foreslår at generalforsamlingen streger dette punkt ved næste generalforsamling,
såfremt Lydspectra ikke gendannes.
Meddelelser om 1 bestyrelsesmedlem fra Songwriters Circle –
Emil Andresen
Meddelelser om 1 bestyrelsesmedlem fra Frivilligforeningen –
Christine H. Nissen
Valg af suppleanter for disse
For Odense Øvelokaleforening opstiller Martin Nørlev og Tonny Fischer in absentia og
disse vælges.
For Songwriters Circle opstiller Shawn Ørting in absentia og denne vælges.
For Frivillingforeningen opstiller Uffe Dons in absentia og denne vælges.

Valg af Formand, Næstformand og Kasserer
Thomas de Mik stiller op til formandsposten – og vælges
Andreas Ægidius stiller op til næstformandsposten – og vælges
Rasmus Brylle stiller op in absentia til kasserer-posten – og vælges
Valg af 2 brugervalgte
Rene Husted stiller op som brugervalgt. Han præsenterer sig selv – har siddet i
bestyrelsen i Mono i Århus – og vil gerne være en del af dette spirende miljø indenfor
dansk musik. René er desuden en del af lydgruppen ved Spillestedet og ønsker i den
forbindelse også at kunne repræsentere eller komme med input.
René vælges.
Mikkel Andreasen stiller op – han taler for at stedet stadig ligger hans hjerte nær på
trods af at han bor i Kbh. TA påpeger at det vigtige ikke er hvor man bor, men ens
engagement. Mikkel vælges.
Spørgsmål: bestyrelsesmedlemmer der vælges nu, sidder de i den kommende
sammenlægningsbestyrelse – Nej – der vil komme en ny stiftende generalforsamling.
Miki Horsbøl stiller op som suppleant for brugervalgt og vælges.
Valg af revisor og revisorsuppleant
TA vil gerne pege på den revisor vi hele tiden har haft, hvis han tager sig sammen og det har han lovet.
Spørgsmål til alternativ revisor, når vi nærmer os maj og der skulle opstå problemer
igen – plan B forefindes.
Revisorgruppen genvælges af generalforsamlingen, men med betingelse at der
påpeges overfor denne, at en stramning skal finde sted.
Revisorsuppleant. Generalforsamlingen beslutter, at det tilfalder bestyrelsen at finde
et alternativ til Revisorgruppen.
Eventuelt:
Spørgsmål til sammenlægningen.
TA fortæller – Odense Kommune har sagt, at hvis vi bliver én forening vil de tilbyde
Kansas City et fast driftstilskud som ikke afhænger af hverken medlemstal eller
lignende. Hvis dette sker, bliver Kansas City den første forening, der ikke er
oplysende, som får fast tilskud. Vi skal ikke have det store arbejde med at indberette
medlemstal osv. Plus regnskabsmæssigt er det en fordel at lægge det hele sammen –
ikke to regnskaber.
Medlemmerne er utroligt vigtige i denne sammenlægning og det fastslås af
generalforsamlingen at vedtægterne virkelig overvejes grundigt så medlemmerne
tilgodeses i ligeså stor grad som hidtil – stadig har samme rettigheder til huset osv.
Er der risiko for at dette faste driftstilskud pludselig grundet noget politisk kan
skæres? – hvordan sikrer vi os imod det? TA fortæller, at vi altid har muligheden for
at danne foreningen igen. Men tvivler på, at det vil komme så vidt, fordi Kansas City
nu er blevet en meget stor medspiller og at byrådet og kommunen ved, hvor meget vi
bidrager med til Odenses kulturliv – vi står højt i deres anseelse i forhold til hvor vi
sad dengang det hele startede.
Dette debatteres.

I tilfælde af en given sammenlægning vil bl.a. besparelser på vand varme el osv. gå til
os selv – muligheder for at der laves regler for sparepærer mv.
Drøftelser vedr. sammenlægning og støttekroner, samt udveksling af erfaringer osv.
på national plan – netværk.
Mikkel udtrykker bekymring over mangel på medlemsdeltagelse ved
generalforsamlingerne.
Dette drøftes.
Hvad skal der til for at få medlemmerne til at komme – og skal de overhovedet
nødvendigvis være til stede. Er det ikke bedst, at de mennesker der rent faktisk
dukker op, er mennesker der brænder for det og som interesserer sig i arbejdet bag.
Medlemmer der har ting, de gerne vil af med eller drøfte omkring stedet, har netop
muligheden for hver dag at komme på kontoret og give udtryk for deres meninger,
samt nu muligheden for, at Nana tager ting til efterretning fra medlemmerne på
hendes øvelokalerunde.
Debatten går herefter over i, hvad der rent faktisk skal ske på en generalforsamling
(at sætte bestyrelsen i gang med et nyt år) og hvad der rent faktisk er mulighed for i
forhold til medlemmernes kritikpunkter og meninger og lignende.
TA foreslår et ´åbent møde´ for medlemmerne hvert kvartal, hvor medlemmerne har
mulighed for at komme og blive involverede!! (annonceres på internt Nyhedsbrev)
Søren foreslår et punkt på dagsordnen som omhandler, hvad bestyrelsen skal
beskæftige sig med det næste år, så medlemmerne har mulighed for at komme med
deres meninger inden generalforsamlingen.
René fortæller om Monos tradition med Torsdagscafé, hvor bestyrelsen efter endt
møde, var til stede i spillestedet og der afholdtes hygge for medlemmerne,
guitarhero-aften, gratis øl aften, band på scenen. Her kunne medlemmerne komme og
stille bestyrelsesmedlemmerne spørgsmål, debattere ting osv. Generalforsamlingen
udviser stor tilslutning omkring at kopiere denne model.
Christine H. Nissen runder af og siger tak for god ro og orden.

