Referat af

Kansas City Generalforsamling 2010
Mandag den 19. april 2010
Formand Thomas de Mik (TdM) byder velkommen.
Ad. 1 - Referent: Nana Lacor
Ad 2. - Dirigent: Thomas Aarup (TA)
Ad. 3 - Formandens beretning:
– se denne.
Ingen kommentarer til denne.
Ad. 4 – Godkendelse af regnskab:
Ved TA
2009 var et hårdt år og et prøve-år på alle områder.
Årets resultat ser som forventet ikke så godt ud. Der har været mange udfordringer, som
desværre heller ikke er overstået.
KC køres jo uden støtte, og indtægter findes ved udlejninger osv. og mange lejere er udskiftet
og forsvundet.
KC fik ekstra 4 mio. af Kommunen til nedbringelse af gæld – lånet til køb af huset.
2009 er det eneste år, hvor vi har haft et reelt realkreditlån på et helt år.
Et stort fald i årskontingenter i forhold til 2008 – dette begrundes med, at indtægten for
årskontingent 2008 var for to år.
Desuden er der en del årskontingenter til gode – et af de største problemer vi har, er at
indkræve årskontingent, men de kommer efterhånden.
2008-regnskabet er kommet på som det blev besluttet sidste år på generalforsamlingen. Og
næste år kommer også budgettet til at figurere på regnskabet.
Stigning i lønninger – heri figurerer også lønninger til lyd og lysfolk.
El vand og varme er nu lagt over til Odense Øvelokaleforening – 80 % dækket af kommunalt
driftstilskud til OØ.
Forsikringer ligger nu også i OØ - brand samt de ansatte.
Konsulenthonorar – coach og organisationsudvikling.
EDB anskaffelser – ny server er indkøbt med 5 års fuld garanti.
Telefoni bliver meget billigere i næste regnskab fordi vi har fået IP-telefoni.
RKI er blevet dyrere. Den er afviklet, vores advokat har påtaget sig hvervet.
Fra 1. maj skal Kansas Kwintet begynde at betale leje for kælderen. Dette har de ikke gjort
hidtil idet det var en del af købsaftalen i sin tid, at de fik en del af kælderen til lager i 3 år uden
beregning – og vi fik et nedslag i købsprisen. De tre år er nu gået.
Vi er steget omkring 60.000 kr. i gebyrer til nykredit om året.

Det hedder ikke Fionia Bank længere – men Nordea.
Indsigelser til regnskabet: ingen
Regnskabet er godkendt.
Ad. 5 - Ingen indkomne forslag
Ad. 6 - Meddelelser om 2 bestyrelsesmedlemmer fra OØ:
Formand, Martin Nørlev stiller op
Thomas Jacobsen stiller op
Disse er valgt.
Martin Nørlev udpeger i samme ombæring Martin Hansen-Nord som suppleant.
Ad 7 - medlem fra Songwriters Circle:
Shawn Øgreen stiller op og vælges.
Ad.8 - medlem fra Frivilligforeningen:
Christine H. Nissen stiller op og vælges.
Ad. 9 - Suppleanter for disse:
Martin Hansen-Nord
Ad. 10 – Valg af Formand, Næstformand og Kasserer:
TdM genopstiller til formandsposten – og vælges.
Næstformand –
Opstillede: Mikkel Andreasen og Niels Erik Ernlund
4 stemmer for skriftlig afstemning
14 stemmer for håndsoprækning
Der afstemmes ved håndsoprækning
2 stemmer på Niels Erik
11 stemmer på Mikkel
Mikkel vælges til Næstformandsposten
Opstillede til Kassererposten –
TA fortæller kort om kasserer-arbejdet.
Rasmus genopstiller og vælges.
Ad.11 – valg af op til 2 brugervalgte:
Opstillede:
René og Niels Erik stiller op og vælges

Ad. 12 – Suppleanter for disse:
Der vælges ingen suppleanter.
Ad. 13 – valg af revisor og revisorsuppleant:
Nuværende Revisor opstiller og vælges
Hertil knytter generalforsamlingen den kommentar at denne ekspertise køber vi os til
Revisorsuppleant tilkøbes i fald det bliver nødvendigt.
Martin Nørlev foreslår til næste generalforsamling, at revisorsuppleanten streges fra
vedtægterne.
Ad. 14 - Eventuelt
Intet til eventuelt.
Generalforsamlingen afsluttes.
Tak for god ro og orden.

